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Inleiding 
Voor u ligt het schooljaarplan van obs Het Slingertouw. Het schooljaarplan is een uitwerking van ons 
ambities zoals beschreven in het schoolplan 2019-2023. Per schooljaar wordt op basis van een 
evaluatie van het afgelopen schooljaar en de ambities ons schoolbeleid concreet uitgewerkt in het 
schooljaarplan. Hiermee heeft de school enerzijds een instrument in handen om de schoolontwikkeling 
vorm te geven. Anderzijds kan de school zich met het schooljaarplan verantwoorden aan 
medezeggenschapsraad, schoolbestuur en onderwijsinspectie.  
 
De scholen van Ambion werken met een uniform format schooljaarplan. Belangrijke uitgangspunten 
hierbij zijn: 
- Integraliteit; een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën. 
- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van de school (plan, do, check, act). 
- Een duidelijke rol in de kwaliteitscyclus van Ambion (monitor onderwijskwaliteit en 

schoolontwikkeling). 
- Transparantie naar andere scholen vanuit het doel om van en met elkaar te leren en te 

verbeteren. 
- Transparantie; verantwoording naar medezeggenschapsraad, raad van toezicht en 

onderwijsinspectie. 
 
Het schooljaarplan is opgesteld door de directie van de school in samenspraak met het team. 
Vervolgens is het schooljaarplan ter informatie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Tenslotte 
is het schooljaarplan vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur van Ambion. 
 
Het eerste deel van het schooljaarplan bestaat uit een terugblik op het afgelopen schooljaar. Om de 
kwaliteit van ons onderwijs te monitoren gebruiken we verschillende instrumenten: 
- Eind- en tussenopbrengsten  
- Sociale opbrengsten  
- Tevredenheidsonderzoeken (twee jaarlijks) 
- Audit (twee tot vier jaarlijks) 
- Evaluatie van de doelen en acties van het schooljaarplan  
 
Het tweede deel van het schooljaarplan beschrijft de doelen en acties voor het komende schooljaar.  
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1. Terugblik op het schooljaar 2019-2020 
 

1.1. Algemeen 
Het afgelopen schooljaar werd vanaf februari/maart overschaduwd door de coronacrisis. Deze crisis 
heeft veel invloed gehad op de schoolontwikkeling. Veel innovatietrajecten zijn geannuleerd of 
vertraagd. De gezondheid van leerlingen, ouders en teamleden kwam zeer nadrukkelijk in het 
gedrang en dus moesten we met zijn allen zorgen voor een veilige omgeving. Dit was in de maanden 
maart, april en mei voor het grootste gedeelte in de thuissituatie.  
In deze periode hebben we onderwijs op afstand geboden aan de leerlingen. Alle leerlingen van de 
groepen 3 tot en met 8 hebben sinds twee jaar de beschikking over een Ipad en een groot deel van 
onze lesmethodes is gedigitaliseerd, waardoor de overgang van fysiek onderwijs naar onderwijs op 
afstand voor zowel leerlingen als leerkrachten niet groot bleek te zijn. Door het maken van 
instructiefilms, het houden van groepsgesprekken via face-time en het gebruik van Gynzy hebben 
we, vanaf het moment dat de scholen gesloten werden, alle kinderen dagelijks onderwijs kunnen 
bieden en hun resultaten kunnen monitoren. De kleuters hebben gewerkt met instructiefilms en 
opdrachtenkaarten die via de mailadressen van ouders zijn verstuurd. Zelfs de ouder-/kind 
gesprekken hebben we digitaal kunnen voeren. We kijken dan ook met tevredenheid terug op de 
manier waarop we in deze periode onderwijs hebben gegeven aan en contact hebben onderhouden 
met kinderen en hun ouders in de thuissituatie.  
Pas op 11 mei konden we met een aangepast programma en een aangepaste organisatie, waarbij 
leerlingen maar de helft van de onderwijstijd op school waren, weer fysiek les gaan geven in de 
school. Op maandag 8 juni gingen alle leerlingen pas weer volledig naar school. Op dit moment is het 
nog steeds onzeker hoe het coronavirus zich in de wereld gaat ontwikkelen. Een ding is zeker; de 
gezondheid van ons allen moet altijd voorop blijven staan.   
 
Trots zijn we op de uitslag van de audit. Deze biedt ons als team de kans om bij de inspectie in 
aanmerking te komen voor een traject om de beoordeling ‘goed’ te verkrijgen. De aanbevelingen die 
het auditteam ons hebben meegegeven, hebben we waar mogelijk direct opgepakt of een plek 
gegeven in het schooljaarplan 2020-2021. Meer hierover kunt u lezen in paragraaf 1.6.   
 
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de volgende speerpunten: doorontwikkeling IPC, 
ontwikkeling digitaal portfolio, implementatie van nieuwe lesmethodes, versterken 
handelingsgericht werken en de beperking van werkdruk. We hebben hier stappen in gezet. 
Verderop in dit verslag wordt hier nader op ingezoomd.   
 
Vier teamleden doen vanuit hun masterstudie onderzoek naar de volgende onderwerpen:  
- zelfregulatie bij kinderen 
- de onderzoekende cultuur in het primair onderwijs 
- de school als professionele leergemeenschap 
- doorgaande lijn in het rekenonderwijs 
De uitslagen van de onderzoeken zijn aan elkaar gekoppeld en dragen bij aan de verdere 
ontwikkeling van een lerende schoolorganisatie. 
 



 
 

5 

5 

De groei van de wijk heeft gevolgen voor het leerlingenaantal. De druk op het schoolgebouw neemt 
toe en er zijn gesprekken met de gemeente gevoerd over de uitbreiding van het gebouw.  
 
Voor de overige onderwijsinhoudelijke zaken verwijs ik u naar de verdere inhoud van dit verslag.  
Het afgelopen schooljaar was al met al een levendig schooljaar met een coronacrisis als onverwachte 
nieuwe werkelijkheid, maar ook met veel nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht. 
 
Keimpe Strikwerda 
Directeur OBS Het Slingertouw   
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1.2 Personele inzet en ontwikkeling 
Er is dit schooljaar gewerkt met de volgende formatie: 19,1 fte leerkrachten (waarvan 17 fte groepen, 
1,1 fte specialisten, 1 fte IB), 1,0 fte conciërge en 0,25 fte administratieve ondersteuning. 
Door vrijwillige mobiliteit, zwangerschap en uitbreiding van leerlingenaantal zijn we dit schooljaar 
gestart met 3 nieuwe collega’s. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage is gedurende het schooljaar 
beperkt gebleven tot 1,9%. Naast de gebruikelijke griepgevallen moest een van de collega’s een 
oogoperatie ondergaan waardoor hij noodgedwongen 2 maanden thuis moest blijven voor revalidatie. 
Er is geen sprake geweest van werk-gerelateerd ziekteverzuim. 
We hebben de ‘Slobgelden’ ingezet door een tweetal leerkrachten te benoemen om andere te 
vervangen. Deze vervanging is gekoppeld aan de werktijdsfactor (bv. Fte 1,0 = 10 dagen vervanging, 
06,6 fte = 6 dagen, etc.) en heeft als doel om de administratieve last te beperken. 
Daarnaast is ruimte gecreëerd voor de aanstelling van 2 ‘eventmanagers’. Deze collega’s hebben de 
taak om alle extra activiteiten (bv. sportdagen, Sinterklaas, Kerst, oudervereniging, verkeer, etc.) te 
organiseren/coördineren, waardoor de leerkrachten zich kunnen focussen op de lesgevende taken.  
 
1.3 Tussen- en eindopbrengsten 
1.3.1 Schoolspecifieke doelen en leerlingpopulatie 
1.3.2 Beschrijving zorgsignaal 
1.3.3 Referentieniveaus 
1.3.4 Overzicht Cito-tussenopbrengsten juni 2020 (incl. referentieniveaus groep 5-6-7) 
1.3.5 Belangrijkste conclusie uit de schoolbrede analyse (zie voor een uitgebreide trendanalyse per 

groep; ‘Schoolbrede analyse juni 2020’) 
 
1.3.1 Schoolspecifieke doelen en leerlingenpopulatie 
Om te bepalen of de doelen worden behaald, hebben we schoolspecifieke doelen opgesteld en hebben 
we ervoor gekozen om niet de landelijke norm (20/20) aan te houden. Dit omdat wij niet tevreden zijn 
als 40% van onze leerlingen onvoldoende scoort op een bepaald vakgebied. Dit past ook niet bij de 
huidige leerlingpopulatie. Om dit te verduidelijken volgt de beschrijving van de huidige leerlingpopulatie:  

Volgens de huidige gewichtenregeling heeft 1% van onze leerlingen een gewicht van 0,3 en 0,05% 
van de leerlingen een gewicht van 1,2.  Van onze jonge kinderen (4-7 jaar) heeft 1% een indicatie van 
de gemeente voor Voor-en Vroegschoolse educatie (VVE).  

Sociaal-economische gegevens: De school staat in een wijk waarin de financiële problematiek 
beperkt blijft tot maximaal 1%.  

Postcodegebied: Van alle kinderen komt 70% uit de wijk, 10% uit het Heerenveen centrum, 5% uit 
Oranjewoud, 5% uit Heerenveen Greiden, 5% uit andere wijken in Heerenveen en 5% op een afstand 
van meer dan 5 kilometer.  

Opleidingsniveau ouders: De cijfers laten de volgende verdeling zien: WO 19%, HBO 42%, MBO 
34% LBO of lager 5% 

Beroepenstratificatie: Een groot deel van de ouders werkt in de dienstverlening of heeft een eigen 
bedrijf. 

Taalsituatie: Op onze school spreekt 85% van de leerlingen thuis Nederlands. Het percentage 
kinderen dat Fries spreekt is 15 %. Van onze leerlingen heeft 15% Nederlands als tweede taal. Op onze 
school zijn 6 nationaliteiten. 

Gebroken gezinnen: Het percentage leerlingen met gescheiden ouders is hoog met 25 % 
Onderwijsondersteuning/specifieke zorg: bij 1 % van onze leerlingen is jeugdhulp betrokken bij het 

gezin. 
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We hebben daarom gekozen voor de volgende streefrichting:  
I >30% 
II >25% 
III 20% 
IV <15% 
V <10% 

 
Naast bovengenoemde streefrichting, bekijken we de vaardigheidsgroei van de groepen. Onze 
huidige groep zeven heeft een aangepaste schoolnorm, die passend is bij de groep.  
 
1.3.2 Beschrijving zorgsignaal 
Verderop in dit document worden zorgsignalen verder uitgewerkt. Deze komen tot stand door de 
trend te volgen op groepsniveau en op leerlingniveau. Als blijkt dat afgeweken wordt van een bepaalde 
norm of trend, wordt dit opgepakt en verder uitgewerkt als zorgsignaal. Hierbij wordt beschreven 
welke resultaten hiertoe leiden, een mogelijke verklaring hiervoor en welke aanpassingen in het 
aanbod/leerkrachthandelen ervoor gaat zorgen dat de resultaten weer verbeteren. 
 
1.3.3 Referentieniveaus 
Om onze beoogde einddoelen te behalen wat betreft rekenen en begrijpend lezen, kijken we naar de 
referentieniveaus. We hebben ervoor gekozen om de scores van groep 3 en 4 nog niet om te zetten 
naar een referentieniveau omdat deze groepen nog te ver verwijderd zijn van de einddoelen van groep 
8. Voor groep 8 is naar de M-afname gekeken (jan 2020). Normaal gesproken kijken we naar de 
landelijke Eindtoets, maar i.v.m. Coronacrisis is deze niet afgenomen.  
Voor onze school geldt een streefniveau, wat gelinkt is aan het landelijk gemiddelde dat minimaal 
64,10% van de leerlingen 2f/1s behaalt en minimaal 85% 1F.  
 
Begrijpend lezen                       <1F                      1F   2F 

Groep 5 (E5) 6% 94% 63% 
Groep 6 (E6) 2% 98% 65% 
Groep 7 (E7) 5% 95% 54% 
Groep 8 (M8) 3% 97% 77% 

 
Bij begrijpend lezen zien we dat er over het algemeen boven de signaleringswaarde van 64,10% 2F 
wordt gescoord. In groep 8 scoort 3% van de leerlingen <1F. Dit zijn OPP-leerlingen die uitstromen op 
VMBO basis met LWOO.  
Groep 7 scoort vergeleken met de andere groepen het laagst, zit onder het landelijk gemiddelde en 
nog net boven de signaleringswaarde (53,6%). Als streefdoel voor volgend schooljaar in groep 8 
hebben zij dat 0% op <1F uitkomt en een hoger percentage op 2f niveau. We gaan hierbij inzetten op 
de koppeling van begrijpend lezen met studievaardigheden, waarbij meer tijd wordt besteed aan 
informatieverwerking en verschillende strategieën die tekstbegrip zullen 
bevorderen.  
 
Rekenen.                                   <1F            1F   1S 

Groep 5 (E5) 15% 85% 33% 
Groep 6 (E6) 16% 84% 37% 
Groep 7 (E7) 9% 91% 36% 
Groep 8 (M8) 10% 90% 50% 
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Bij rekenen zien we dat er over het algemeen ver onder de signaleringswaarde van 53,6% 2F wordt 
gescoord. De grootste zorgsignalen zie je bij groep 5, 6 en 7. Zij liggen onvoldoende op koers om de 
einddoelen van groep 8 te behalen. Ondanks dat het al een zorgsignaal was, zijn deze groepen nog 
verder gedaald. Een verklaring hiervoor (hypothese) zal zeer waarschijnlijk liggen in het feit dat we net 
een periode van thuisonderwijs achter de rug hebben. De leerkrachten geven aan in hun groepsanalyse 
op rekenen, dat de instructiefilmpjes en de korte interventies onvoldoende toereikend zijn geweest 
om, vooral de zorgleerlingen, te begeleiden. Normaal gesproken volgt er na de basisinstructie een 
verlengde instructie en eventueel ook nog een begeleide inoefening. Dit is niet mogelijk geweest. De 
analyse zal verderop verder uitgewerkt worden.  
 
1.3.4 Overzicht Cito-tussenopbrengsten juni 2020 (incl. referentieniveaus groep 5-6-7) 
 
Onderstaande tabellen geven een beeld van de tussenopbrengsten van juni 2020. Hierbij gebruiken 
we twee overzichten: - de indeling volgens normering I t/m V  
   - de indeling volgens door de school gestelde streefdoelen 

 
CITO juni 2020 

(tabel uitgaande van de percentage-indeling volgens de normering I t/m V) 
 
Technisch Lezen DMT                                                                                       niveau   ≥20%       ≥20%      ≥20 %      ≤20%      ≤20%                                             
Groep Toets Aantal 

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 DMT 2009  39 38,8 
 

II 23 21 28 23 5 

4 DMT 2009 49 62,4 
 

II 27 18 27 14 14 

5 DMT 2009  
 

54 78,6 II 28 22 17 20 13 

 
 
Begrijpend Lezen                             niveau   ≥20%       ≥20%    ≥20 %      ≤20%      ≤20%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 Begrijpend  
Lezen 3.0  E3 

39 118,4 II 8 26 38 26 3 

4 Begrijpend  
Lezen 3.0  E4 

49 154,3 I+ 37 33 16 10 4 

5 Begrijpend  
Lezen  3.0  E5 

54 165,2 II 28 31 11 11 19 

6 Begrijpend  
Lezen 3.0  E6 

51 188,8 
 

I 38 14 18 20 10 

7 Begrijpend  
Lezen 3.0 E7 

44 198,4 II 19 29 21 17 14 

 
 
 
Rekenen & Wiskunde                                           niveau   ≥20%       ≥20%    ≥20 %      ≤20%      ≤20%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 R&W 3.0 E3 39 153,5 
 

I 33 31 21 15 - 

4 R&W 3.0 E4 49 195,6 
 

I+ 31 29 20 10 10 
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5 R&W 3.0 E5 54 213,1 
 

III 20 20 17 17 26 

6 R&W 3.0 E6 51 238,7 
 

III 24 14 22 14 26 

7 R&W 3.0 E7 44 262,0 
 

III 21 19 19 26 14 

 
 
 
Spelling                                                                              niveau   ≥20%       ≥20%    ≥20 %      ≤20%      ≤20%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 Spelling E3 3.0 39 223,3 
 

I+ 26 36 26 10 3 

4 Spelling E4 3.0 49 295,8 
 

I+ 51 24 10 10 4 

5 Spelling E5 3.0 54 320,6 
 

II 26 17 20 17 20 

6 Spelling E6 3.0 51 344,9 
 

I 33 24 18 12 14 

7 Spelling E7 3.0 44 365,3 
 

II 34 14 20 14 18 

 
Spelling werkwoorden                                                            niveau   ≥20%       ≥20%    ≥20 %      ≤20%      ≤20%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

7 Spelling 3.0 
werkwoorden E7 

44 136,6 III 21 19 14 14 31 

 
 
Studievaardigheden 
6 Studievaardigheden 

E6 3.0 
51 102,6 

 
II 24 18 16 32 10 

7 Studievaardigheden 
E7 3.0 

44 106,9 
 

III 14 32 14 20 20 

 
CITO juni 2020 

(tabel uitgaande van de percentage-indeling volgens door de school gestelde streefdoelen) 
 
Technisch Lezen DMT                                                                                       niveau   ≥30%       ≥25%      ≥20 %      ≤15%      ≤10%                                             
Groep Toets Aantal 

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 DMT 2009  39 38,8 
 

II 23 21 28 23 5 

4 DMT 2009 49 62,4 
 

II 27 18 27 14 14 

5 DMT 2009  
 

54 78,6 II 28 22 17 20 13 

 
 
Begrijpend Lezen                             niveau   ≥30%       ≥25%    ≥20 %      ≤15%      ≤10%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 Begrijpend  
Lezen 3.0  E3 

39 118,4 II 8 26 38 26 3 

4 Begrijpend  
Lezen 3.0  E4 

49 154,3 I+ 37 33 16 10 4 

5 Begrijpend  
Lezen  3.0  E5 

54 165,2 II 28 31 11 11 19 
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6 Begrijpend  
Lezen 3.0  E6 

51 188,8 
 

I 38 14 18 20 10 

7 Begrijpend  
Lezen 3.0 E7 

44 198,4 II 19 29 21 17 14 

 
Referentieniveaus begrijpend lezen        <1F             1F   2F 
Groep 5 6% 94% 63% 
Groep 6 2% 98% 65% 
Groep 7 5% 95% 54% 

 
 
Rekenen & Wiskunde                                           niveau   ≥30%       ≥25%       ≥20 %      ≤15%      ≤10%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 R&W 3.0 E3 39 153,5 
 

I 33 31 21 15 - 

4 R&W 3.0 E4 49 195,6 
 

I+ 31 29 20 10 10 

5 R&W 3.0 E5 54 213,1 
 

III 20 20 17 17 26 

6 R&W 3.0 E6 51 238,7 
 

III 24 14 22 14 26 

7 R&W 3.0 E7 44 262,0 
 

III 21 19 19 26 14 

 
Referentieniveaus rekenen.                    <1F                1F   1S 
Groep 5 15% 85% 33% 
Groep 6 16% 84% 37% 
Groep 7 9% 91% 36% 

 
 
 
Spelling                                                                              niveau   ≥30%       ≥25%    ≥20 %      ≤15%      ≤10%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

3 Spelling E3 3.0 39 223,3 
 

I+ 26 36 26 10 3 

4 Spelling E4 3.0 49 295,8 
 

I+ 51 24 10 10 4 

5 Spelling E5 3.0 54 320,6 
 

II 26 17 20 17 20 

6 Spelling E6 3.0 51 344,9 
 

I 33 24 18 12 14 

7 Spelling E7 3.0 44 365,3 
 

II 34 14 20 14 18 

 
Spelling werkwoorden                                                            niveau   ≥30%       ≥25%       ≥20 %      ≤15%      ≤10%          
Groep Toets Aantal  

leerlingen 
Vaardigheidsscore  groeps 

niveau 
Niveau 
I  % 

Niveau  
II  % 

Niveau 
III  % 

Niveau 
IV  % 

Niveau 
V  % 

7 Spelling 3.0 
werkwoorden E7 

44 136,6 III 21 19 14 14 31 

 
 
Studievaardigheden         niveau   ≥30%       ≥25%       ≥20 %      ≤15%      ≤10%          
6 Studievaardigheden 

E6 3.0 
51 102,6 

 
II 24 18 16 32 10 

7 Studievaardigheden 
E7 3.0 

44 106,9 
 

III 14 32 14 20 20 
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1.3.5 Belangrijkste conclusie uit de schoolbrede analyse 
Er is een trend zichtbaar, dat de resultaten op Cito-rekenen schoolbreed achteruitgaan. Een 
verklaring zou deels kunnen bestaan uit het feit dat er net met een nieuwe rekenmethode is gestart, 
maar dat dekt de lading uiteraard niet geheel. 
Uit de analyse van de Cito blijken de volgende niet-groep-specifieke aanwijzingen voor algemene 
achteruitgang/zorg: 

• In alle groepen komt, uit de door de leerkrachten gemaakte analyses, naar voren dat er te 
weinig tijd en ruimte is geweest voor het oefenen met de basisvaardigheden. Hierin kun je 
een onderscheid maken in het niet voldoende kunnen oefenen met nieuw aangeboden 
lesstof én lesstof, uit voorgaande jaren, die basis zijn voor de essentiële bewerkingen in 
betreffende jaargroepen. Er blijkt onvoldoende oefentijd te zijn voor beide ‘typen’ lesstof. 

• Tevens komt naar voren, dat leerlingen moeite hebben met de contextopgaven: het 
herkennen van de som in een verhaal/context én het toepassen van de juiste bewerking 
erbij. Het vraagt verder onderzoek of het distilleren van een som uit een context het 
zwaartepunt heeft óf dat juist het gebruik van de juiste bewerking de bottleneck is. 

• Ondanks dat de methode Pluspunt veelvuldig inzet op het werken met contexten, het 
ontdekken van de som binnen een context (bv. met de vertaalcirkel), heeft het nog niet 
voldoende resultaat geboekt. 

• Leerlingen bleken te gehaast en te slordig te werken. Daarbij werd er te weinig gebruik 
gemaakt van het berekenen van antwoorden op uitrekenpapier. Ook controleerden 
leerlingen de gegeven antwoorden bijna niet. 

 
Omdat het probleem schoolbreed wordt opgepakt, worden hier de interventies beschreven: 
 
Korte termijn doelen:  
 

1. Werken met het handelingsmodel in groep 3-4 
Doel: 

• Leerkrachten kennen de achterliggende theorie van het handelingsmodel (In het schooljaar 
2019-2020 zijn leerkrachten hierin geschoold, echter verdere coaching en verdieping is 
wenselijk) 

• In de voorbereiding van de lessen dienen de leerkrachten zich bewust te zijn van de fase van 
het handelingsmodel waarin de lesstof wordt aangeboden. Tevens dient de leerkracht zich 
bewust zijn van de onder- en bovenliggende fasen. 

• Leerkrachten dienen zich bewust te zijn op welk niveau van het handelingsmodel een 
individuele leerling opereert binnen een bepaalde leerlijn. (bv. een leerling met 
rekenproblemen functioneert op een ander niveau, dan een zgn. ‘plusleerling’ en behoeft 
dus ook een andere benadering) 

• Leerkrachten dienen zich erin te oefenen om flexibel met de verschillende fasen van het 
handelingsmodel om te kunnen gaan. 

 
Actie- borging-ontwikkeling 

• Klassenbezoeken en collegiale consultatie 
• Voorbereiden en evalueren van lessen/blokken met parallel-groep  

(minimaal 1 keer in de 3 weken) 
• Nieuwe leerkrachten krijgen extra training/ondersteuning van de rekencoördinator 
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2. Kennis van hoofdfasen van de leerlijn  
Doel: 

• Leerkrachten hebben minimaal kennis van de leerlijnen van de verschillende domeinen 
binnen hun jaargroep, en van de aangrenzende jaargroepen. 

• Leerkrachten zijn zich tijdens de lessen bewust van de fase van de hoofdlijn, waarop het doel 
van de les zich richt. 

• Leerkrachten ruimen voldoende tijd in voor: 
o Begripsvorming (flexibel hanteren van het handelingsmodel) 
o Ontwikkelen van oplossingsprocedures 
o Vlot leren rekenen (oefenen, automatiseren en memoriseren) 
o Flexibel toepassen (doel van leren rekenen is dat leerlingen de verworven 

rekenwiskundige kennis en vaardigheden in functionele situaties van het dagelijkse 
leven kunnen gebruiken) 

 
Actie- borging-ontwikkeling 

• Scholing m.b.t. aandachtspunten voor de hoofdfasen in de leerlijn; 
voor de hieruit voortvloeiende aandachtspunten afspraken maken op ‘bouw-niveau’ 

• Extra tijd inruimen voor ‘vlot-leren-rekenen’ 
o Dagelijks aan het begin van de rekenles (3-8) 10 minuten werken aan de eigen taken, 

waardoor de methode leerlingen op individueel niveau goed kan ‘inschalen’ én 
waardoor alle leerlingen aan de eigen taken toekomen 

o Rekenspel (klassikaal en in subgroepen) wekelijks aanbieden (bv. tijdens de lessen 5, 
10 en 15 van de methode 3-8) (rekenspellen Met Sprongen Vooruit) 

o Rekenspellencircuit (zoals al aangeboden wordt in de groepen 3 en 4) uitbreiden 
naar hogere leerjaren, waarbij ieder aangeboden spel weloverwogen gekoppeld is 
aan een doel uit de leerlijnen en/of gekoppeld aan het Rekenmuurtje  
(hierbij kan gedacht worden aan de rekenspellen van Met Sprongen Vooruit en het 
SLO) 

• Projectmatig Rekenonderwijs, waarbij gedacht kan worden aan: 
o Jaarlijkse deelname aan de Grote Rekendag 
o Rekenlabs (pluspunt) onderdeel van de jaarplanning Rekenen 
o Onderzoekend Rekenen – Rekenproject (te vergelijken met Kerstdiner-Rekenproject 

groepen 7 in dec. 2019) uitbreiden naar meerdere jaargroepen 
 

3.Doelgericht werken, differentiatie en leerlingvolgsysteem: 
Doel: 

• Leerkrachten zijn bekend met de korte termijn doelen en de lange termijn doelen binnen de 
leerlijnen van hun jaargroep. 

• Leerkrachten stemmen hun didactisch handelen voortdurend af op de vastgestelde periode-
/blokdoelen. 

• Leerkrachten weten welke kinderen de periode-/focusdoelen niet gehaald hebben en 
stemmen hun didactisch handelen hierop af.  

• Leerkrachten houden een nauwgezet evaluatie- en planningssysteem bij ter ondersteuning 
van hun didactisch handelen op groeps- en individueel leerlingniveau. 

 
Actie- borging-ontwikkeling 

• Vastleggen doelen Rekenonderwijs onderbouw (sluiten de focusdoelen van de methode aan 
bij de doelen van het SLO) 

• Vaststellen doelen leerlingen groep 2, die op Cito-M2 al een I of II scoren 
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• Vaststellen beleid op afname UGTR in groep 2: wanneer wordt een kind nader onderzocht? 
Wanneer wordt een leerling als risico-leerling gezien? Geven de bestaande 
observatiemethode en toetsingen voldoende informatie? 

• Leerkrachten onderbouw scholen in activiteiten gericht op Meten en Meetkunde bij kleuters. 
• Leerlingen, die in groep 3 een III op Cito-M3 scoren beschouwen als potentiële risico-

leerlingen en hier binnen de blok/periode-planning (en daarmee dus binnen de lessen) extra 
aandacht voor te hebben. 

• Leerkrachten maken gebruik van de blokplanningsformulieren (welke in de groepen 3 en 
deels 4 al ingezet worden): Deze formulieren geven richting aan en ondersteunen de 
leerkracht bij: 

o De blokevaluatie/ periode-evaluatie (welke leerlingen hebben wel/niet welke doelen 
behaald?) 

o De blokvoorbereiding/periode-voorbereiding (welke leerlingen moeten nog aan 
voorgaande doelen werken?; wat zijn de nieuwe doelen voor alle leerlingen?; welke 
leerlingen hebben extra uitdaging nodig? Waaruit zal het aanbod bestaan?) (zie 
bijlage 3 voor verdere uitwerking)  

o Het inzetten van de beschikbare onderwijstijd voor de verschillende leerling-niveaus 
en de verschillende werkvormen. 

o Inrichten (rijke) rekenhoeken, waarbinnen voldoende ruimte voor differentiatie is 
(onderbouw) middels collegiale consultatie/overleg, evt. scholing inzetten. 

o Inrichten gevarieerde reken-spelletjeskast, waarbinnen voldoende ruimte voor 
differentiatie is, middels collegiale consultatie/overleg, scholing Met Sprongen 
Vooruit voor leerkrachten groepen 5/6 

• Leerkrachten evalueren met de leerkracht van de parallel-groep de resultaten van een 
blok/periode. Hierbij wordt antwoord gezocht op de vragen: 

o Welke interventies heb ik in de afgelopen periode als leerkracht genomen om 
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van mijn leerlingen? Wat is goed 
gegaan? Waar ben ik tekortgeschoten? Hoe heb ik de beschikbare onderwijstijd 
ingevuld? 

o Welke interventies ga ik voor de komende periode inplannen om tegemoet te komen 
aan de onderwijsbehoeften van mijn leerlingen? Hoe ga ik hier concreet vorm aan 
geven? Hoe vul ik de beschikbare onderwijstijd in? 

• In de overdracht naar de volgende jaargroep geven de leerkrachten nauwkeurig aan welke 
doelen door welke leerlingen zijn behaald. Tevens geven de leerkrachten aan welke doelen 
door welke leerlingen (nog) niet worden beheerst en waaraan nog gewerkt moet worden.  

o onderzoeken en vaststellen of er een overdrachtsformulier ontwikkeld moet worden  
o van groep 2 naar groep 3 is er een overdrachtsformulier gericht op Getalbegrip; deze 

moet uitgebreid worden met de overige domeinen 
• Voor Plusleerlingen in de groepen 3-8 worden de volgende afspraken algemeen geldend 

o Bij nieuwe onderwerpen doen de kinderen altijd mee met een (korte) instructie. Dit 
om te voorkomen dat ze hun eigen oplossingsstrategieën gaan ontwikkelen. Na een 
korte instructie maken deze kinderen vast de instapoefening en gaan daarna meteen 
bezig (max. 10 minuten) met de basistaak. Leerkracht controleert hoe dit is gegaan 
en geeft feedback als de andere kinderen starten met de instapoefening.  

o Bij bekende onderwerpen kunnen de kinderen meteen starten met de 
instapoefening. Bij onvoldoende score doen de kinderen alsnog mee met de 
instructie.  

o Van hun eigen taken maken de kinderen eerst de peiltaken en eventuele 
verbetertaken. Daarna verder met Sprinter (verrijkingswerk).  

o Zorg minimaal 1x per week voor een instructie bij het verrijkingswerk. Dit kan 
bijvoorbeeld als de andere kinderen bezig zijn met hun peiltaken.  
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1.4 Sociale Veiligheid 
 

Zien!  
(Methode om de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen) 
 
Ingevuld door de leerkracht 

 
 
BT= Betrokkenheid  RK= Relatie andere Kinderen  IL= Inlevingsvermogen 
WB= Welbevinden  AN= Autonomie   RN= Ruimte Nemen 
SI= Sociaal Initiatief  PB= PestBeleving 
SF= Sociaal Functioneren PG= PestGedrag 
SA= Sociale Autonomie  VB= Veiligheidsbeleving 
IB= Impulsbeheersing  RG= Ruimte Geven 
 
Ingevuld door de leerlingen: 

    
Samenvatting: 
Zowel de scores van de leerkrachten als die van de leerlingen zijn hoog. In de afgelopen 3 jaren is er 
geen sprake geweest van pesten of negatief gedrag van leerlingen. Er is sprake van een fijn 
pedagogisch klimaat, iets waar we als school trots op zijn. Door toepassing van de methode ‘De 
gelukkige klas’ wordt dit resultaat geborgd. In groep 6 is een lagere score te zien op ‘sociale 
autonomie’. Deze leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld en uit het gesprek met de leerlingen zelf 
blijkt dat het merendeel erg bescheiden zijn geweest in hun antwoord.  
 
1.5 Tevredenheidsonderzoek  
In het schooljaar 2019-2020 is geen tevredenheidsonderzoek afgenomen onder medewerkers, 
leerlingen en ouders, dit is ingepland voor november 2020.  
 
1.6 Audit 
Op dinsdag 4 februari 2020 is er een smalle audit afgenomen door het auditteam van Ambion. Het 
auditteam heeft de volgende kwaliteitsgebieden onderzocht: 
 OP 1 aanbod  
OP3 didactisch handelen   
 KA2 kwaliteitscultuur  

Groep BT% WB% SI% SF% SA% IB% IL% 
1 92 96 95 93 93 90 95 
2 95 95 96 95 94 94 96 
3 93 96 90 94 96 94 97 
4 93 95 94 95 94 92 94 
5 97 98 97 94 96 96 96 
6 96 97 98 97 95 96 93 
7 93 97 92 94 90 94 97 
8 94 96 95 97 95 96 99 

School-
gemiddelde 

94 96 95 95 94 94 96 

Groep RN% RG% BT% WB% RK% AN% PB% PG% VB% 
6 86 90 90 90 94 77 91 96 96 
7 87 92 93 90 96 85 96 98 98 
8 91 94 92 94 94 85 95 98 99 

Gemiddeld 88 92 92 91 95 82 94 97 98 
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Tijdens de presentatie van de bevindingen was het gehele team aanwezig. Het team herkent zich in 
het beeld dat het auditteam van de school heeft geschetst.  
Het algemene beeld van het auditteam is als volgt beschreven: 
 
Er heerst op obs het Slingertouw een uitstekende kwaliteitscultuur. Het team werkt vanuit een 
gezamenlijke visie aan de schoolontwikkeling. Rollen en taken zijn duidelijk verdeeld. 
Gespecialiseerde leerkrachten krijgen ruimte om hun expertise te delen. Daarbij zijn zij 
verantwoordelijk voor het leveren van een specifieke bijdrage aan de schoolontwikkeling. 
Leerkrachten hebben een onderzoekende houding en staan open voor feedback. Leraren krijgen 
regelmatig gerichte klassenbezoeken en feedback van de directeur, intern begeleider/adjunct 
directeur, bouwcoördinator en andere collega’s binnen de school.  
 
De school heeft haar onderwijsaanbod verbreed met de invoering van het International Primary 
Curriculum (IPC). In alle groepen is een leerwand ingericht waarop de thema’s, leerdoelen en 
opbrengsten zichtbaar zijn. Tijdens de IPC-lessen is veel aandacht voor het leerdoel, het geven van 
feedback, het eigenaarschap van leerlingen bij hun leren en samenwerking. Door de rijk ingerichte 
leeromgeving kunnen leerlingen gebruik maken van diverse materialen en middelen om te leren.  
 
In de groepen die door het auditteam bezocht zijn, is het didactisch handelen voldoende tot goed. In 
de meeste groepen zijn de leerlingen betrokken en is de taakgerichtheid groot. De uitleg is beknopt 
en gericht op het lesdoel. De leraren stemmen de les planmatig af op de verschillende 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Dit is zichtbaar in de extra uitleg die leerlingen krijgen 
om het lesdoel te behalen, in de verkorte instructies, in de gedifferentieerde verwerkingsopdrachten 
en in de extra uitleg voor leerlingen met een verdiepend onderwijsaanbod. In enkele groepen valt 
winst te behalen in het actiever betrekken van de leerlingen bij de les. 
De aanbevelingen van het auditteam zijn als volgt samengevat: 
 

• Zorg voor een actieve betrokkenheid van de leerlingen in alle groepen. Maak gebruik van de 
goede voorbeelden die in de school aanwezig zijn. 

• Zorg voor een doorgaande lijn in het leren plannen. 
• Scherp het geven van feedback aan. Bijvoorbeeld door feedback op het proces te geven. 

Geef leerlingen de mogelijkheid om elkaar feedback te geven. 
• Versterk de betrokkenheid van de leerlingen bij het eigen leerproces in de volle breedte. 

Bouw voort op de werkwijze binnen IPC en geef keuzemogelijkheden. 
• Borg de uitvoering van ‘De Gelukkige Klas’. Zorg voor voortdurende scholing van het team 

om de competenties die nodig zijn om ‘De Gelukkige Klas’ na te leven, te versterken. 

De aanbevelingen en conclusies zijn door het team omgezet in concrete acties.  
Een deel daarvan is reeds vastgelegd in het schoolplan en zal conform planning opgenomen worden in 
de schooljaarplannen.  
 
Het gaat hierbij om de volgende punten:  
 

1. Invloed op eigen leerproces  
We vinden het erg belangrijk dat leerlingen invloed uit kunnen oefenen op hun eigen leerproces. Om 
hier invulling aan te geven is het belangrijk om hierop een duidelijke visie op te formuleren. Op dit 
moment doet een van de teamleden onderzoek naar zelfregulatie bij kinderen. Bij dit onderzoek zijn 
diverse stakeholders betrokken, en de uitkomst van het onderzoek is belangrijk bij de invulling de we 
hier als team aan willen geven.  

2. Kindgesprekken  
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Dit punt ligt in het verlengde van het vorige punt. We vinden het belangrijk dat zij eigenaar zijn/worden 
van hun eigen ontwikkelingsproces. Dit is de reden dat we gesprekken voeren met leerlingen en vanaf 
groep 6 oudergesprekken voeren in het bijzijn van de kinderen. 
Om deze gesprekken op de juiste manier te voeren en hierin een doorgaande lijn vast te leggen, zal er 
in het schooljaar 2020-2021 een teambegeleiding door een extern deskundige plaatsvinden.  

3. Handelingsgericht werken  
Het team werkt opbrengstgericht en wil beschikbare data gericht gebruiken om leerlingenresultaten 
te verbeteren. Het meten van leerlingresultaten, analyse ervan en aanpassingen van het onderwijs 
naar aanleiding van de analyse van resultaten is een cyclisch proces. Om dit op de juiste manier uit te 
voeren werken we met een begeleidingszuil, waarin een dagelijkse terugblik wordt beschreven, die 
vervolgens dient voor de voorbereiding van de volgende les.  
De afspraken rondom het gebruik van de begeleidingszuil worden geëvalueerd in het team opnieuw 
vastgelegd.  

4. Scholing coördinatieteam  
Het coördinatieteam (CT) bestaat uit bouwcoördinatoren, intern begeleider, opleider in de school en 
directie. Naast het maandelijkse overleg is afgesproken dat de bouwcoördinatoren klassenbezoeken 
afleggen en na het bezoek feedback geven op de les. 
Om op de juiste manier ontwikkelingsgericht feedback te kunnen geven wordt het CT hierin geschoold 
door een extern deskundige. Op basis van de feedback die het auditteam heeft gegeven, zal er een 
kijkwijzer ontwikkeld worden die gericht is op de punten die genoemd worden bij het punt didactisch 
handelen.  

5. De gelukkige klas  
Het team hanteert het inspiratieboek ‘de gelukkige klas’ om het sociaal emotioneel leren vorm te 
geven. Omdat er in de afgelopen schooljaren veel nieuwe leerkrachten werken op de school, is het 
noodzakelijk om de afspraken met het team te evalueren, en eventueel aan te passen.  
6. Didactisch handelen  
Na de feedback van de auditcommissie wordt de focus bij didactisch handelen gelegd op de 
activerende instructie en betrokkenheid van leerlingen tijdens de les. Daarnaast zal er, naast een 
inhoudelijke, ook een procesevaluatie ingepland worden bij de lesvoorbereiding. 
Leerkrachten krijgen de beschikking over het boek ‘Twaalf bouwstenen voor effectieve didaktiek’ 
(2020, Paul A. Kirschner e.a.). Het boek kan als inspiratiebron en bronnenboek dienen voor het 
voorbereiden van de lessen.  

7. Collegiale consultatie  
Naast de klassenbezoeken van directie en bouwcoördinatoren worden de leerkrachten gestimuleerd 
en gefaciliteerd om elkaars lessen te bekijken en daarna feedback te geven.  
Het team van Het Slingertouw is trots op haar onderwijs en wil deze expertise graag met anderen 
blijven delen.  
 
1.7 Inspectie  
Het inspectiebezoek om in aanmerking te komen voor de beoordeling ‘goed’ was gepland voor de 
zomervakantie in 2020. Door de Coronacrisis is het bezoek verplaatst naar dinsdag 17 november 2020. 
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2 Doelen en acties schooljaar 2020-2021 
 

 

 

 
OP 1 Aanbod 

Doelen 1. Het aanbod op gebied van Engels is geactualiseerd voor de groepen 1 t/m 8 

2. De lesmethode ‘Pluspunt’ wordt gebruikt in groep 8 

3. De methode ‘Blits’ voor studievaardigheden wordt gebruikt in de groepen 5 t/m 8 

4. De inhoud van het handboek ‘De Gelukkige Klas’ is geactualiseerd 

 

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. De methode ‘Groove me’ wordt geïmplementeerd in groep 1 
t/m 8 

Leerkrachten Directie Gehele 
schooljaar 

€1500,- 
per 
schooljaar 

Juli 2021 

2.  De groepen 8 starten met de methode ‘Pluspunt’ 
 
 
De werkwijze/het gebruik van de methode wordt 
opgenomen in rekenbeleidsplan 

Leerkrachten 
gr.8 
 
Team 

Rekencoördinator 
 
 
Rekencoördinator 

Gehele 
schooljaar 

€8000,- 
per 
schooljaar 

Juli 2021 
 
 
Juli 2020 

3. De oude methode Blits wordt vervangen door een nieuwe 
versie.  
Tijdens bouwoverleg wordt de implementatie besproken 

Leerkrachten 
groep 5 t/m 8 

Bovenbouwcoördinator Gehele 
schooljaar 

€2000,- Juli 2021 

4. Tijdens het CTO wordt het handboek geëvalueerd en indien 
nodig geactualiseerd. 

Leerkrachten IB’ers 12 apr. 
‘21 

 Juli 2021 

 

 
OP 2 Zicht op ontwikkeling 
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Doelen 1. Er is een rekenbeleidsplan opgesteld, dit draagt bij aan een beter zicht op de ontwikkeling van de leerlingen 

2. Er is een ICT-beleidsplan opgesteld 

3. De leerkrachten voeren minimaal twee keer per jaar kindgesprekken, met als doel leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces 

en zicht te krijgen op de belemmeringen die de leerlingen ervaren en waar zij gemotiveerd door raken. 

4. Er is een keuze gemaakt voor het behoud van het huidige LOVS of de aanschaf van een andere LOVS.  

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Als onderdeel van haar masterstudie maakt de 
rekencoördinator een rekenbeleidsplan: 
- het team wordt hierbij betrokken tijdens bouwoverleg 
- overleg met directie 
- overleg met coördinatieteam 
- presentatie MR 

Rekencoördinator 
Leerkrachten 
Directie  
Coördinatieteam 

Rekencoördinator 
Directie 

BTO’s: 
16/09 
04/11 
27/01 
Directie: 
13/08 
08/01 
CT: 
30/11 
12/04 
MR: 
15/06 

€ 0 Juli 2021 

2.  De werkgroep ICT maakt een ICT-beleidsplan: 
- scrumbijeenkomsten (externe begeleiding) 
- het team wordt hierbij betrokken tijdens bouwoverleg 
- overleg met directie 
- overleg met coördinatieteam 
- presentatie MR 

ICT werkgroep 
Extern begeleider 
Leerkrachten 
Directie 
Team 
 

Voorzitter van 
werkgroep ICT 
Directie 

Scrum: 
31/08, ?, 
? 
BTO’s: 
16/09 
04/11 
27/01 
Directie: 
13/08 
08/01 
CT: 
30/11 
12/04 
MR: 
15/06 

€ 900,- Juli 2021 
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3. De leerkrachten worden geschoold in het voeren van 
kindgesprekken 
Er worden gesprekken gevoerd 

Extern begeleider 
 
leerkrachten 

Voorzitter 
werkgroep MRF 
Directie 

14/01 
 
Juni ‘21 

€ 500,- Januari 
‘21 
Juni ‘21 

4. Tijdens bovenschoolse bijeenkomsten worden de diverse 
volgsystemen vergeleken.  
 
De scrum-groep LOVS (Ambion) komt met een advies of er 
een nieuw systeem wordt gebruikt of dat elke school daarin 
een eigen keuze heeft.  
 
Besluitvorming na overleg met Coördinatieteam 
 
Presentatie MR 

Beleidsmedewerker 
onderwijskwaliteit 
Diverse 
uitgeverijen 
2 IB-ers  
Coördinatieteam 
 
 
 
 
 
 

IB-ers 
Directie 

Aug-dec 
2020 
 
 
 
12/04 
 
 
 
13/04 
 
15/06 

€ 2000,- Juli ‘21 

 

OP 3 Didactisch handelen 

Doelen 1. Er is een doorgaande lijn geformuleerd op het gebied van executieve functies 

2. De leerkrachten geven een activerende instructie en zorgen voor een hoge betrokkenheid van leerlingen tijdens de les.  

 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 

1. Tijdens drie scrumbijeenkomsten formuleert de werkgroep 
MijnRapportfolio een doorgaande lijn. 
 
De executieve functies worden opgenomen in het digitaal 
portfolio 

Werkgroep 
MRF 
Extern 
begeleider 
Leerkrachten 

Voorzitter werkgroep 
MRF 

29/09, 
okt, jan. 

€900,- Januari 
2021 

2. Er wordt dagelijks een kwartier ingeruimd op het lesrooster 
waarbij leerlingen tijd krijgen hun zelfgekozen werkzaamheden 
uit te voeren. 
 

IB-ers 
Leerkrachten 
 
 
Masterstudent 
 

Directie 18/08 
 
 
 
Feb.’21 
 

 Aug. ‘21 
 
 
 
Mrt. ‘21 
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Een van de leerkrachten doet onderzoek naar zelfregulatie van 
kinderen. De uitslag van dit onderzoek is bepalend voor de 
praktische invulling 
 
Het boek ‘Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’ (Tim 
Surma, Kristel Vanhoyweghen, Dominique Sluijsmans, Gino Camp, 
Daniel Muijs, Paul A. Kirschner, Ten Brink uitgevers, 
2019: www.ou.nl) wordt als bron gebruikt. Tijdens het 
bouwoverleg presenteren leerkrachten beurtelings een 
hoofdstuk uit het boek 
 
Collegiale consultatie is opgenomen in de jaarplanning 
 

 
 
Leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
Directie 
Leerkrachten 

 
 
Aug-Okt 
‘20 
 
 
 
 
 
Gehele 
schooljaar 

 
 
Nov. ‘20 
 
 
 
 
 
 
Jul. ‘21 

 

 

 

 

 

Doelen 1. De onderzoeken die voortkomen uit de masterstudies zijn afgerond en gepresenteerd aan het team en MR 
2. Alle leerkrachten hebben doelen geformuleerd in een persoonlijk ontwikkelingsplan 

 
Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. De onderzoeken zijn gericht op: 

- zelfregulatie bij kinderen 

- de lerende houding van de leerkracht 

- teamleren in een professionele leergemeenschap 

Masterstudenten 

Leerkrachten 

MR 

masterstudenten Feb. ‘21 

 

(rekenen 

juni ’21) 

€ 0,- Juli 2021 



 
 

22 

22 

- rekenonderwijs 

 

De uitslagen worden gepresenteerd aan team 

Idem. aan MR 

 

 

12/04 

20/04 

2. Alle leerkrachten vragen een 360-gradenfeedback 

van: 

- zelf 

- 2 leerkrachten 

- IB-er 

- bouwcoördinator 

- directie 

 

Tijdens de geplande POP-gesprekken wordt de uitslag 

besproken 

Team Leerkrachten Aug-okt 

 

 

 

 

 

 

 

Sept-mrt 

€ 0,- Juli 2021 

 

 

Doelen 1. De kennis en ervaring van de specialist hoogbegaafdheid is uitgebreid 
2. De doorgaande lijn van rekenen in de groepen 1 t/m 3 is uitgebreid met ‘meten en meetkunde’ 
3. De reflectieve dialoog wordt ingezet om de eigen onderwijspraktijk en die van anderen te onderzoeken met de bedoeling 

daarvan te leren en deze te verbeteren 
4. Op bestuursniveau zijn afspraken vastgelegd mbt. ‘Opleiden in de school’ 
5. De werkgroepen ‘Mijn Rapportfolio’ en ‘ICT’ werken met de Scrummethode  
6. De nieuw aangestelde leerkrachten zijn ingewerkt in het gebruik van methodes, regels/afspraken en werkwijze van de 

schoolorganisatie 
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7. Een hoog respons in ons tevredenheidsonderzoek ouders, leraren en leerlingen (november 2020). De resultaten en 
conclusies zijn opgepakt en/of hebben een plek gekregen in het schooljaarplan 2021-2022.  
 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. De specialist hoogbegaafdheid gaat naar HB-

congres en neemt deel aan aan het ‘Train de 

Trainer traject’ binnen Ambion met Tessa 

Kieboom 

HB-specialist HB-specialist 23/09 

07/04 

€ 250,- Juni ‘21 

2. Leerkrachten onderbouw nemen deel aan 

bijeenkomst rekenen 

Leerkrachten gr. 

1 t/m 3 

Rekenspecialist 

Extern 

deskundige 

Team onderbouw  

Rekenspecialist 

Datum 

nader 

bekend 

€ 0,- Juni ‘21 

3. Het team wordt geschoold in het gebruik van 

de reflectieve dialoog 

Team 

Extern 

deskundige 

Directie 28/09  € 0,- Sept. ‘20 

4. De opleider in de school neemt, in 

samenwerking met oplis van Primus, het 

initiatief om een opleidingsteam te vormen.  

 

Het opleidingsteam formuleert de afspraken 

mbt studentenbegeleiding en startende 

leerkrachten 

Oplis 

Instituutsopleider 

3 studentbegelei-

ders 

Bestuur Data nader 

bekend 

€ 0,- Juli ‘21 

5. Door middel van scrumbijeenkomsten vindt 

teamleren plaats in de werkgroepen MRF en 

ICT 

Werkgroepen 

Extern 

deskundige 

Directie ICT 31/08 

MRF29/09 

Andere data 

nader 

bekend 

(is begroot 

bij koers-

uitspraak 1) 

Jan. ‘21 

6. De drie nieuwe leerkrachten krijgen allen een 

interne coach toegewezen. Met behulp van het 

Nieuwe 

leerktrachten 

Directie In overleg 

met 
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inwerkprotocol vinden er in het begin wekelijks 

en vanaf november maandelijks gesprekken 

plaats 

De nieuwe leerkrachten zijn vrijgesteld in 

taakbeleid 

Drie coaches 

 

betrokken 

leerkrachten 

7. Afname tevredenheidsonderzoek Vensters PO. 

Resultaten bespreken in team en MR.  

  November 

2002 

  

 
 

 
 

Doelen 1. Het IPC-aanbod is uitgebreid met internationale schoolcontacten uit andere landen 
 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. De I-coaches gaan de leerkrachten instrueren om op 

een verantwoorde wijze te communiceren met 

leerlingen op scholen in het buitenland. De Ipad wordt 

hierbij als middel ingezet 

IPC-

coordinatoren 

I-coaches 

Leerkrachten 

I-coaches December 

‘20 

€ 0,- Juni ‘21 

 

 
 

Doelen 1. Naast de professionele samenwerking leren teamleden elkaar informeel kennen 
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2. Door individuele scholing en teamscholing is de kennis van de teamleden vergroot 
3. Het werk-gerelateerd ziekteverzuim is maximaal 0,3% 

 
Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. Tijdens een tweedaagse teambijeenkomst zal er ruimte 

zijn voor informele contacten 

 

Teammiddag informeel 

 

Team-BBQ (met partners) 

Team 

 

 

 

Directie 

 

 

Eventmanagers 

 

Eventmanagers 

15+16/10 

 

 

Maart ‘21 

 

02/07/’21 

€ 2000,- 

 

 

€ 0,- 

 

€ 0,- 

 

2. - opleiding tot bouwcoördinator (1 leerkracht) 

- opleiding tot Intern Begeleider (1 leerkracht) 

- deelname aan inspiratiedagen IPC (IPC-coördinatoren) 

- vervolg masterstudies (4 teamleden) 

- gymopleiding (2 leerkrachten) 

- bewegend leren (1 leerkracht) 

- opleiding CLB-methodiek (3 leerkrachten) 

- ‘train-de-trainer’ Jonge kind met een   

   ontwikkelingsvoorsprong (1 leerkracht en HB specialist) 

- conferenties/studiedagen  

Diverse 

teamleden 

Teamleden Gehele 

schooljaar 

€ 1200,- 

€   800,- 

€   250,- 

€       0,- 

€       0,- 

€ 1600,- 

€   500,- 

€       0,- 

€       0,- 

€   500,- 

Juli ‘21 

Juli ‘21 

No‘20 

Juli ‘21 

Juli ‘21 

Juli ‘22 

Hele jaar 

3. Het team heeft besluit genomen over de inzet van de 

‘Slobgelden’. Door de deze op de juiste manier in te 

zetten wordt de werkdruk beperkt en is het werk-

gerelateerd verzuim te verwaarlozen 

 

Het team zal een besluit nemen over de inzet van 

‘Slobgelden voor het schooljaar ’21-‘22 

Team directie Gehele 

schooljaar 

 

 

 

 

Mei ‘21 

Subsidie 

OC&W 

Aug ‘20 
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Doelen 1. Er is een dekkend rekenaanbod voor de onderbouwgroepen met daarin een goede aansluiting tussen de groepen 2 en 3 

2. Het Handelingsgericht werken is vereenvoudigd  
3. Binnen het team heeft een leerkracht een start gemaakt met de opleiding om consultatieve leerlingbegeleiding te bieden 

aan collega leerkrachten. De CLB-methodiek helpt het vergroten van de draagkracht van de leerkrachten en versterkt de 
lerende cultuur op onze school.  

4. De doelen van het inhaal- ondersteuningsprogramma worden behaald. 
Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. Leerkrachten groepen 1 t/m 3 nemen deel aan 

bijeenkomst rekenen, gericht op meten en 

meetkunde 

 

Er is een doorgaande lijn geformuleerd op gebied van 

rekenen in de groepen 1 t/m 3 

Onderbouwteam 

Rekencoördinator 

Margreeth 

Mulder 

 

Rekencoördinator Nov ‘20 € 0,-  

2. In een teambijeenkomst geven de IB-ers uitleg over 

een aangepast format voor administratie HGW 

IB-ers 

Leerkrachten 

IB-ers Jan ‘21 € 0,-  

3. Een leerkracht volgt de CLB-scholing  

De intern begeleiders plannen 3 CLB-gesprekken.  

Marieke van Roy 

IB-ers 

Angela, Femke en 

Lyanca 

 Jan ‘21 - 

dec ‘21 

  

4. Het opgestelde inhaal- en ondersteuningsprogramma 

wordt uitgevoerd.  

….. IB-ers Aug-dec 

‘20 

Subisidie 

OC&W 
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Doelen 1. De verbinding tussen de teams van cbs De Burcht, Kinderwoud en het Slingertouw is versterkt waardoor het overleg 
tussen de diverse geledingen constructief verloopt. 

2. Er ligt een concreet plan voor de uitbreiding van MFA de Spil om de toestroom van leerlingen op te vangen 
 

Wat/hoe Betrokkenen Verantwoordelijke Planning  Begroting realisatie 
1. Het schoolteam neemt deel aan een gezamenlijke 

studiedag van Slingertouw, Burcht en Kinderwoud 

 

Er wordt een nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor de 

participantenvereniging 

Gehele team 

 

 

participanten 

Directie 

 

 

Participanten-

vereniging 

19/02/’21 

 

 

Jan ‘21 

€ 750,- 

 

 

€   75,- 

 

2. De gemeente Heerenveen laat onderzoeken hoeveel 

lokalen er gebouwd moeten worden om de piek op te 

vangen, en waar deze gebouwd worden. 

Gemeente 

Bestuurder 

Directie 

Gemeente Aug ‘20 €    0,-  

 
 
 
Bijlage 1: Evaluatie doelen en acties schooljaar 2019-2020 
 

Domein  

  
Doelen   
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1. We hebben een doorgaande lijn vastgelegd voor het rekenaanbod van groep 1 t/m 3 
2. Aan het einde van het schooljaar hebben we 2 gecertificeerde IPC-coördinatoren 
3. Alle leerkrachten kunnen Pabo-studenten ontwikkelingsgerichte feedback geven 
4. De methode ‘Pluspunt’ is geïmplementeerd de groepen 3 t/m 7 
5. De methode ‘Karakter’ geïmplementeerd de groepen 4 en 5 
6. Er is een doorgaande lijn geformuleerd mbt de executieve functies 

Omschrijving behaalde resultaten 
 
1. Alle teamleden van de groepen 1 t/m 3 hebben deelgenomen aan het vervolgtraject ‘effectief rekenonderwijs in de groepen 1 t/m 3. Een 

tweetal nieuwe leerkrachten heeft het eerstejaars traject doorlopen met andere scholen binnen ons scholennetwerk. De doorgaande leerlijn 
van het rekenaanbod groep 1 t/m 3 is nog niet definitief vastgelegd.  

2. De IPC-coordinatoren hebben de scholingsbijeenkomsten gevolgd en zijn officieel gecertificeerd. 
3. De nieuwe leerkrachten zijn geschoold in het geven van ontwikkelingsgerichte feedback aan studenten 
4. De methode pluspunt is geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 7. Door vele ‘kinderziektes’ is dit proces niet probleemloos verlopen. 
5. De methode Karakter is geïmplementeerd in groepen 4 en 5.  
6. Er is een scrumgroep samengesteld om de doorgaande lijn te formuleren. Door de coronacrisis heeft de groep maar 1 bijeenkomst gehad en is 

de doorgaande lijn nog niet beschreven 
 

 
 

Domein 

 

Doelen  

1. Het ‘papieren’ rapport is vervangen door een digitaal portfolio 
2. Alle teamleden beheersen de vaardigheden die nodig zijn om de Ipad te gebruiken 
3. De teamleden zijn inhoudelijk op de hoogte van de onderzoeken en worden tevens betrokken bij het vervolg ervan 

  

Omschrijving behaalde resultaten 
 



 
 

29 

29 

1.  Het ‘papieren’ rapport is als overgangsoplossing ondergebracht in MijnRapportfolio. Naast het papieren rapport zijn de volgende onderdelen 
opgenomen in het digitaal portfolio: ‘Dit ben ik’, ‘Zo ben ik’, ‘Zo werk ik’, Talenten en Vaardigheden 

2. Mede doordat er door Corona noodgedwongen thuisonderwijs is gegeven zijn de vaardigheden mbt het gebruik van de Ipad enorm toegenomen 
en is het doel ruimschoots behaald. 

3. Door middel van interviews, teambijeenkomsten en het invullen van vragenlijsten hebben de teamleden hun bijdrage geleverd aan de 
onderzoeken. De onderzoeken worden afgerond in het komende schooljaar. 

  

Domein 

 

Doelen  
1. Door onderzoek en collectief leren zal de gemeenschap het leren van de leerlingen verbeteren 
2. We profileren ons als opleidingsschool en bieden ruimte voor een tiental studenten. 
3. Leerkrachten hebben op diverse manieren feedback gevraagd en gekregen 

  

  

Omschrijving behaalde resultaten 
 

1. De school wordt omgevormd tot een lerende organisatie. Uit de PLG-scan (Kohnstamm instituut) blijkt dat de school zich bevindt in de eerste 
fase.  

2. Dit doel is gerealiseerd. Van de 4 geplande coachbijeenkomsten zijn er 2 geannuleerd tgv. Corona-crisis 
3. Dit doel is gerealiseerd. Er zijn 3 rondes flitsbezoeken afgelegd en de bouwcoördinatoren hebben klassenbezoeken afgelegd mbv. De 

leerkrachten hebben feedback gevraagd/gekregen op punten uit de kijkwijzer die bij de audit is gebruikt. Daarnaast heeft er collegiale visitatie 
plaatsgevonden. 

 
 

Domein 

 

Doelen  
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  1. Er is een communicatielijn naar diverse buitenlandse scholen gelegd. 
2. Er is een doorgaande lijn voor programmeren gerealiseerd 
3. Door presentatie van opgedane ervaringen profiteert het team van studiereizen  

  
Omschrijving behaalde resultaten 

 
1. Met hulp van I-coaches is er door leerlingen een verbinding tot stand gebracht tussen scholen in Finland en Amerika.  Komende jaren worden de 

contacten uitgebreid. 
2. De werkgroep ICT heeft een concept geschreven maar het is niet gelukt om dit met het team te bespreken.  
3. De opbrengst van de studiereizen naar Londen (Bett) en Zuid-Afrika is gedeeld met het team.  

 
 

Domein 

 

Doelen  
1. Er is geen sprake van werkdruk binnen de schoolorganisatie. 
2. Door middel van teambuilding leren de teamleden elkaar ook informeel kennen. 
3. Door individuele- en teamscholing is de kennis van de teamleden vergroot 

  

  

Omschrijving behaalde resultaten 
 

1. Door de aanstelling van 2 leerkrachten (totaal 1,0 Fte)  en 2 ‘eventmanagers’ (0.2 Fte) is er nauwelijks of geen sprake van werkdruk binnen de 
schoolorganisatie 

2. Er zijn 2 activiteiten georganiseerd waarbij teamleden elkaar op een andere manier en in een andere context hebben getroffen. Als gevolg van 
Coronacrisis is de derde activiteit geannuleerd. 

3. Er zijn 4 teamleden die een masterstudie volgen. Daarnaast is er een tweetal leerkrachten dat de opleiding van IPC-coördinator heeft afgerond. Een 
andere leerkracht is opgeleid tot ‘Distinguished Apple teacher’. Er zijn 4 leerkrachten die congressen hebben bijgewoond. Het gehele team is 
geschoold in de Human Dynamics. 
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Domein 

 

Doelen  
1. Er is een dekkend aanbod voor rekenen in onderbouwgroepen met daarin een goede aansluiting is tussen groep 2 en 3 
2. De werkdruk rondom HGW is afgenomen. 
3. De kennis van de HB-coördinator is uitgebreid. 
4. Er is een doorgaande lijn vastgelegd voor het gebruik van executieve functies in de groepen 3 t/m 8 
5. Er vindt een zorgvuldige overdracht plaats tussen PO en VO 

  

  

Omschrijving behaalde resultaten 
 

1. Met uitzondering van de onderdelen meetkunde en meten is het aanbod voor rekenen dekkend. De aansluiting/overgang 
van groep 2 naar 3 wordt volgend jaar meegenomen in het rekenbeleidsplan 

2. Twee teamleden hebben een aangepaste werkwijze gepresenteerd. Door deze werkwijze te volgen is de planlast rondom 
het handelingsgericht werken beperkt  

3. De HB-coördinator heeft deelgenomen aan een landelijk congres. Tevens heeft ze geparticipeerd in een bovenschoolse 
kenniskring 

4. De werkgroep MijnRapportFolio heeft gebruiksmogelijkheden van MRF uitgebreid en het team geschoold. De 
doorgaande lijn ‘executieve functies’ wordt mbv scrumbijeenkomsten geformuleerd. Door Coronacrisis is er slechts 1 
bijeenkomst geweest, waardoor het doel nog niet is behaald 

5. Een van de leerkrachten van groep 8 heeft deelgenomen aan het project ‘De Brug’. Dit project is afgerond in december 
2019. Dezelfde leerkracht neemt deel aan de bovenschoolse werkgroep PO-VO 
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Domein 

 

Doelen  
1. Samenwerking cbs de Burcht en Kinderwoud is versterkt 
2. Binnen de MFA is voldoende ruimte gecreëerd om de toestroom van leerlingen op te kunnen vangen en goed onderwijs 

te kunnen geven  

  

Omschrijving behaalde resultaten 
 

1. De samenwerking is niet versterkt. Daar waar er op diverse terreinen/manieren werd samengewerkt (Keaklas, spellokalen, overleg PSZ-scholen, 
etc.) is dit beperkt. Reden ligt in de ‘strijd’ om vierkante meters en bovenschoolse besluiten (tecniek / ICT/etc.) bij de stichting Meilan. 

2. Tot januari 2021 is er voldoende ruimte in de MFA om de leerlingen op te vangen. De gemeente doet onderzoek naar ruimtebehoefte. Uitslag is 
in verband met Coronacrisis niet gepresenteerd. 

  
 


