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0. Inleiding 

Nationaal Programma Onderwijs  

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op leerlingen en scholen. De crisis heeft veel 

van onderwijspersoneel gevraagd en verschillen tussen leerlingen zijn vergroot. Sommige 

leerlingen hebben een leervertraging opgelopen, een verminderde motivatie of hebben juist 

een ontwikkelingsspurt gemaakt.  

Met het extra geld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs hebben we in het 

schooljaar 2021-2022 interventies ingezet om de kwaliteit van het onderwijs op de korte en 

langere termijn te verbeteren en te vergroten. Dit op basis van het NPO-plan dat is opgesteld 

volgens de NPO-handreikingen en stappenplan en met instemming van de 

medezeggenschapsraad. 

Terugblik 2021-2022, vooruitblik 2022-2023 

‘U volgt doorlopend de ontwikkeling van uw leerlingen. Gedurende de looptijd van het 

Nationaal Programma Onderwijs monitort u de uitvoering van uw schoolprogramma. Indien 

nodig stuurt u uw aanpak bij. Dit kan doorlopend en passend bij de evaluatiemomenten en 

de kwaliteitszorgprocedures die uw school al hanteert.’ 

De huidige situatie met aangescherpte maatregelen en veel quarantaines, opgeteld bij het 

lerarentekort was een uitdaging voor de optimale uitvoering van geplande activiteiten. Dit is 

daardoor niet op alle scholen/IKC’s volledig gelukt. Maar door de gemaakte aanvullende 

keuzes zijn er ook mooie resultaten geboekt. 

We evalueren de resultaten van het eerste NPO-jaar en op basis daarvan zetten we door in 

2022-2023. Daarbij moet worden gesteld dat er minder geld beschikbaar is. Was dit voor 

2021-2022 € 701,16, voor 2022-2023 is dit € 500,00 per leerling. We durven ook dit jaar in te 

zetten op personeel en het verlengen en verstevigen van contracten omdat voor de 

toekomst minister Wiersma met zijn Masterplan perspectief biedt. Verder is PCBO een 

stabiele organisatie met lichte groei van het aantal leerlingen. Al het NPO-geld kan daarom 

naar de scholen op basis waarvan plan en procedure worden opgesteld en uitgevoerd. In 

verband met de verantwoording checkt het bestuur het plan en stelt definitief vast. 
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Schoolscan herijken en schoolprogramma monitoren 

De werkwijze van de schoolscan (bij voorkeur geïntegreerd binnen de eigen kwaliteitszorg) is 

dezelfde als bij de start van het NP Onderwijs in 2021. Ook kan de menukaart (aangevulde 

interventies die bewezen effectief zijn) weer worden benut. Maar continuering en 

versterking van de eerder gemaakte keuzes kan ook de beste richting zijn. De evaluatie 

2021-2022 zal dit uitwijzen. Het is belangrijk om in dit evaluatie- en herijkingsproces 

leerlingen, ouders en personeel weer goed te betrekken. De medezeggenschapsraad stemt 

in met de wijzigingen op het schoolprogramma. 

OC&W: De schoolscan als verbijzondering van het kwaliteitszorgbeleid  

Scholen volgen de ontwikkeling van hun leerlingen en passen hun onderwijs hierop aan. De 

schoolscan is dan ook niet iets heel nieuws en past in het kwaliteitszorgbeleid van de school 

en het bestuur. Waar de schoolscan afwijkt, is dat scholen bewust nadenken over de brede 

impact van corona, de veerkracht en mogelijkheden van de school en partners en vooruit te 

blikken op de mogelijkheden uit de ‘menukaart’ met effectieve interventies. Bovendien is 

hulp van partijen rondom de school wellicht nog meer dan anders behulpzaam om het beeld 

over de leerlingen scherp te krijgen. De schoolscan is geen oproep om meer te gaan toetsen 

of testen bij veel leerlingen. Om de vertragingen zo goed mogelijk in te lopen zoeken scholen 

afstemming en samenwerking binnen het samenwerkingsverband en met de gemeente. Ook 

dat is niet wezenlijk anders dan wat veel scholen al doen.  

OC&W: Een stappenplan bij de schoolscan als hulpmiddel  

Veel schoolbesturen en scholen zijn zelf al bezig om de gevolgen van corona binnen hun 

eigen kwaliteitszorgsystematiek in beeld te brengen. Via kennisdeling, intern en extern, en 

ook die van toets-, jeugd- en welzijnsexperts, kan iedereen voordeel hebben. We beschrijven 

dit in de vorm van een stappenplan, waarin wij steeds een koppeling maken met het eigen 

kwaliteitszorgbeleid van scholen. Zo wordt voorkomen dat de schoolscan los komt te staan 

van wat scholen al doen.   

OC&W: Duurzaamheid van de schoolscan  

Als de schoolscan wordt ingebed in de reguliere kwaliteitszorgsystematiek van de school of 

het bestuur, wordt deze gemakkelijker onderdeel van het schoolbeleid. Dit is nodig omdat 

de gevolgen van de coronacrisis op veel scholen niet binnen één jaar opgelost zullen zijn. Het 

is dan ook zaak om de ontwikkeling van leerlingen te blijven volgen en de aanpak te blijven 

afstemmen op (veranderende) inzichten. De komende jaren wordt de kennisinfrastructuur 

op landelijk niveau verder verbeterd, waardoor het bepalen van de behoeften van leerlingen 
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en kiezen van effectieve interventies in de toekomst voor scholen gemakkelijker worden. Op 

deze manier komt de expertise van scholen en schoolbesturen nog meer tot zijn recht. 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo 

Integraal binnen PCBO 

De beschrijving van het Nationaal Programma Onderwijs combineren we net als in 2021-

2022 met het schooljaarplan en het scholingsplan. Die staan weer in verbinding met de 

strategische beleidsstukken 2019-2023 van PCBO. We kiezen daarmee voor een integrale 

samenhang en uitvoering. 

 

1. Terugblik/evaluatie 2021-2022 

Korte beschrijving van de algemene ervaringen met het NPO-plan 2021-2022 

De algemene ervaringen met het NPO-plan zijn positief te noemen. Het is helpend extra te 

kunnen inzetten op onderwijs aan onze leerlingen. Zeker gezien de complexiteit van de 

thuissituaties en de daaruit voortvloeiende behoefte aan extra ondersteuning. Onze 

leerlingen leven in situaties waar over het algemeen genomen niet wordt gezien en ervaren 

hoe belangrijk een stabiele, rustige en liefdevolle thuissituatie is voor de ontwikkeling van 

kinderen, juist ook op school. Onze leerlingen hebben veel onderwijstijd gemist. Zij leven 

niet in situaties waarbij ouders in staat zijn te ondersteunen bij het leerproces van hun 

kinderen. 

 

2. Evaluatie van het Nationaal Programma Onderwijs 2021-2022 

Er wordt ingezet op extra effectieve instructie (tutoring) en extra oefening. Hier wordt een 

onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner op ingezet onder begeleiding van de 

leerkracht. Ook is groep 6 gesplitst. Zo wordt gewerkt in twee kleinere groepen, meer tijd 

voor individuele leerlingen, maar ook extra inzet van de leerkrachten voor deze groepen. In 

de groepen 5,6,7en 8 zijn de onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner ingezet voor 

verlengde leertijd. Deze kans wordt geboden aan leerlingen die naast de al ingezette 

interventies een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Ook is er extra inzet van een 

vakdocent bewegingsonderwijs. Dit geeft leerkrachten de mogelijkheid gericht in te zetten 

op lesaanbod aan leerlingen. (A-B-E) 

We zetten in op een peuter/kleutergroep. Hier zal ingezet worden op brede 

taalontwikkeling. Door verbinding te maken, hebben de leerlingen een stevigere basis om 

tot ontwikkeling te komen. Zowel cognitief als gedragsmatig. De groep wordt begeleid door 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo
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een leerkracht en een pedagogisch medewerker. Ook zal in groep 1 binnen VVE ingezet 

worden op taalontwikkeling. (A) 

 

 

Welke keuzes waren effectief en is het verschil mee gemaakt? 

Door Corona, onder collega’s, maar met name onder leerlingen, een lock down en het niet 

mogen mixen van groepen, is het niet gelukt alle interventies optimaal in te zetten. Omdat 

bij ziekte van collega’s de ondersteuning van de onderwijsassistent en 

leerkrachtondersteuner elders nodig was, is het ook niet altijd gelukt optimaal gebruik te 

maken van hun rol. Om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken en te meten of 

gemaakte keuzes effectief zijn geweest, is het belangrijk structureel in te zetten.  

Ondanks de vele tegenslagen zijn er mooie stappen gemaakt. Met name het werken in de 

kleine groepen 6 gaf de mogelijkheid goed aan de basis te werken met de leerlingen. Ook de 

extra stappen die de leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben gemaakt, kunnen direct gelinkt 

worden aan de extra inzet op technische vaardigheden. Ook is in groep 4 en inhaalslag 

gemaakt. 

Met name groep 5 en 6 zijn erg kwetsbaar te noemen in hun leerontwikkeling. Dit is ook te 

herleiden naar minder ontwikkel- en leertijd. Ten tijde van de eerste lock down zaten deze 

leerlingen in groep 3 en 4. De groep waarbij de nabijheid van de leerkracht binnen het 

leerproces cruciaal is. Hier wordt hard gewerkt aan de basis. Als de basis stevig is, kun je 

verder bouwen.   

 

Welke doelen zijn gehaald (aantoonbaar maken/invoegen met scores/data) 

Hoe gerealiseerd? 

Door de inzet van? 

Welke andere doelen zijn gehaald? 

Hoe gerealiseerd? 

Welke doelen zijn niet gehaald (aantoonbaar maken met scores/data)? 

Waardoor niet gerealiseerd? 

Welke andere doelen zijn niet gehaald? 
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Waardoor niet gerealiseerd? 

Bovenstaande vragen zullen worden beantwoord in onderstaand schrijven. Vanuit de 

resultaten wordt benoemd welke doelen wel of niet zijn behaald en wat de (mogelijke) 

oorzaken kunnen zijn. Onder het kopje welke keuzes waren effectief…. Is reeds antwoord 

gegeven op de vraag waardoor doelen niet of deels zijn gerealiseerd. 

Toets resultaten: 

Opbrengsten eindtoets. 

Schoolweging 32,9 

Referentieniveau lezen 

1F: 20,8 %  

2F: 79,2%  

Referentieniveau rekenen 

1F: 62,5% 

1S: 37,5% 

Referentieniveau taal 

1F: 50% 

2F: 50% 

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde over het afgelopen jaar zijn de volgende resultaten te zien: 

Referentieniveau lezen: 

School Schoolweging Spreiding Lezen minstens 1f 
behaald 

Afwijking t.o.v. 
landelijk gemiddelde 
(1F) 

Lezen 2f behaald  Afwijking t.o.v. 
landelijk gemiddelde 

15SW 
 

32,9 6.73 100% 2,1% 79,1% 6,8% 

 

Referentieniveau rekenen: 

School Schoolweging Spreiding Lezen minstens 1f 
behaald 

Afwijking t.o.v. 
landelijk gemiddelde 
(1F) 

Lezen 2f behaald  Afwijking t.o.v. 
landelijk gemiddelde 

15SW 
 

32,9 6.73 100% 7,5% 37,5% -7,2% 
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Referentieniveau taalverzorging: 

School Schoolweging Spreiding Lezen minstens 1f 
behaald 

Afwijking t.o.v. 
landelijk gemiddelde 
(1F) 

Lezen 2f behaald  Afwijking t.o.v. 
landelijk gemiddelde 

15SW 
 

32,9 6.73 100% 4,3% 50% -6.7% 

 

 

 

Tabel afgelopen schooljaar afgezet tegen beeld over de afgelopen 3 jaar: 

School Schooljaar Aantal 
lln./deelgenomen 
lln. 

Schoolweging  
3- jrs 

% minstens 1f 
behaald  
3-jrs 

% 1s/2f 
Behaald 
3-jrs 

landelijk 
gemiddelde 
1f 

Landelijk 
Gemiddelde 
1s/2f 

15SW 
 

2021/2022 25/24 33,1 98,7% 56,4% 95% 55,1% 

 

Gegevens en aanvullende gegevens zijn te vinden in Ultimview onderdeel van Parnassys 

Vanuit bovenstaande gegevens kan geconcludeerd worden dat binnen afgelopen schooljaar 

een achterstand waar te nemen is ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor de 

onderdelen rekenen en taalverzorging. Hierbij speelt de Lock down een duidelijke rol. Er is 

minder effectieve leertijd geweest voor deze leerlingen. Ook is de manier waarop geoefend 

werd met automatiseren, middels de TTR (tempotoets rekenen) niet effectief gebleken. Nu 

de overstap naar het rekenmuurtje van Bareka is gemaakt, zal meer inzicht verkregen 

worden en kan meer gericht gewerkt worden aan de onderdelen waarop leerlingen uitval 

laten zien. Ook werd gewerkt met een nieuwe rekenmethode. Het heeft tijd nodig om dit  te 

implementeren.  
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Uitkomsten op basis van de CITO E-toets Rekenen/wiskunde schooljaar 2020-2021 en 2021-2022: 

Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore 

3 III 138,4 3 III 140,6 

4 V- 129,1 4 IV 176,0 

5a/5b V-/V- 196,7/197,4 5 V 204,7 

6 IV 236,6 6a/6b V-/I+ 67,6/81,9 

7 V 249,8 7 III 260,9 

 

Uitkomsten op basis van de CITO E-toets Begrijpend lezen: 

 

Uitkomsten op basis van de CITO E-toets DMT: 

 

Uitkomsten op basis van de CITO E-toets Spelling: 

Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore 

3 I+ 217,9 3 IV 192,7 

4 III 266,4 4 II 271,7 

5a/5b V/II 295,8/329,3 5 III 311,8 

6 II 338,7 6a/6b IV/I 327,4/346.3 

7 I 367,9 7 II 363,6 

 

 

 

 

 

 

 

Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore 

3 III 115,8 3 IV 111,6 

4 IV 129,7 4 II 146,2 

5a/5b IV/IV 151,0/152,5 5 V- 145,9 

6 IV 169.9 6a/6b V/III 167,9/177,3 

7 III 194,9 7 III 188,8 

Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore Groep Groepsscore  Vaardigheidsscore 

3 II 27,3 3 IV 22,7 

4 I+ 56,1 4 I+ 56,5 

5a/5b IV/I 64,9/72,2 5 II 69.7 

6 III 79,8 6a/6b V/II 76/82,3 

7 I+ 96,7 7 I+ 91,3 
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Referentieniveau: 

 Aantal 
leerlingen 

Percentage 
lager dan 
1F 

Percentage 
1F 

Percentage 
hoger dan 
1F 

Begrijpend 
lezen 

    

Groep 
6a/6b 

16/15 25%/ 75%/ 0%/ 

Groep 7 20    

Rekenen      

Groep 
6a/6b 

16/15    

Groep 7 20    

 

1. Te zien is dat met name de technische vaardigheden prima op orde zijn. Daarnaast is te 

concluderen dat met name begrijpend lezen en rekenen een onvoldoende ontwikkeling laten 

zien. 

2. Verder valt op dat met name in het automatiseren leerlingen niet verder zijn gegroeid of nog niet 

op het gewenste niveau zitten. 

3. Ook zien we dat leerstof nog niet voldoende is opgeslagen in het werkgeheugen.  

4. Tevens is waar te nemen dat de zorgen binnen het team effect heeft op het welbevinden van het 

team. Naast de intensieve ondersteuning die binnen onze groepen wordt gevraagd, kwam daar 

de afgelopen periode van Lock down bij. 

5. Met name in de huidige groep 4 is de opgelopen achterstand groot. Ook in groep 3 is het niet 

gelukt de basis zo stevig neer te leggen als normaal gesproken het geval is. 

6. Wat betreft de referentieniveaus voor begrijpend lezen voor de groepen 6 en 7 kan het volgende 

worden opgemerkt. De meeste leerlingen functioneren nog niet op 1F niveau. Hiervoor is extra 

instructie en oefening nodig. Hier zal dan ook extra op worden ingezet. 

7. Ook wordt tijdens de Lock down pijnlijk duidelijk dat binnen veel gezinnen geen ondersteuning 

aan de leerlingen geboden kan worden. Ouders spreken en of beheersen de taal onvoldoende. 

Ook nieuwe ouders weten de weg naar ondersteunende instanties niet te vinden. De leerlingen 

beginnen met grotere achterstanden op taal/spraak gebied aan hun schoolloopbaan. 

 

Wel kunnen wij concluderen dat over de gehele linie de leerlingen goede leeropbrengsten laten zien 

afgezet tegen de weging. Er is nog ontwikkeling mogelijk. Voor rekenen wordt al gewerkt aan het steviger 

maken van de basis door effectieve inzet van Bareka. Eerder werd de TTR afgenomen om het niveau van 

automatiseren in kaart te brengen. Echter vanuit de data die deze toets oplevert is geen grondige analyse 

te maken. Ook is er afgelopen jaar gestart met een nieuwe rekenmethode. Omdat de nieuwe methode 

hogere eisen stelt, heeft het tijd en inzet nodig dit weer op het juiste niveau te krijgen. 

 

 

 

 



12 

 

3. Via evaluatie naar planvorming 2022-2023 

 

Op basis van bovenstaand bij hoofdstuk 2: 

Welke interventies worden doorgezet in 2022-2023? 

Alle ingezette interventies zullen worden vervolgd. Wel kijken we naar de inzet hiervan. 

Gebleken is dat deze effectiever kan en moet. 

 

Zijn er lopende het schooljaar 2021-2022 nieuwe corona-gerelateerde hiaten aan het licht 

gekomen? Welke? 

Er is gaandeweg duidelijk geworden dat de impact van het niet samen kunnen komen als 

collega’s. Het op afstand overleggen over belangrijke zaken groter is en meer met onze 

mensen heeft gedaan dan eerder zichtbaar was.  

 

4. Menukeuzes en financiën ‘schoolprogramma 2022-2023’?  

Totaal beschikbaar budget voor schooljaar 2022-2023: €140.000 + aanvulling Plus IKC 
 
Interventies gericht op meer onderwijs om bij groepen 
leerlingen kennis en vaardigheden bij de spijkeren 

 €                     50.000,00    

Interventies gericht op effectievere inzet van onderwijs om 
kennis en vaardigheden bij te spijkeren 

 €                     70.000,00    

Interventies gericht op sociaal-emotionele en fysieke 
ontwikkeling van leerlingen 

 €                     10.000,00    

Interventies gericht op ontwikkeling van de executieve 
functies van leerlingen 

 €                                     -      

Interventies gericht op (extra) inzet van personeel en ondersteuning   

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden (in 
te zetten in combinatie met voorgaande interventies) 

 €                     10.000,00    

                                -      

    

Totaal 
+ aanvulling plus IKC 

 €                   140.000,00   
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Personeel 

Naam 

  Kosten 

 Zie formatie-overzicht  Leraar LA €72.574 

 Onderwijsassistent €49.350 

   Leraar ondersteuner €56.608 
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P D C A Onderdeel Onderwerp: Versterken Handelingsgericht werken 

     

P
lan

 

Aanleiding De uitgangspunten van Handelingsgericht Werken (HGW) vormen, in 

samenhang met Opbrengstgericht Werken (OGW), de basis van ons 

handelen.  

Opstellen  Directeur/ intern begeleiders 

Streefdoel Wij werken met een onderwijsaanbod vanuit de uitgangspunten van HGW.  

Succesindicatoren 1. Ons handelen is doelbewust en doelgericht.  

2. Het gaat om wisselwerking en afstemming.  

3. De onderwijsbehoeften en opvoedingsbehoeften van de leerling, 

ondersteunend aan het onderwijs, staan centraal.   

4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.  

5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders zijn van groot 

belang.  

6. We werken constructief samen, gericht op het optimaliseren van de 

onderwijssetting.  

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.  

HGW is succesvol als alle zeven uitgangspunten dagelijks tot hun recht 

komen en zichtbaar zijn in het onderwijs en de leerlingbegeleiding.  

(Zie Beleid Passend Onderwijs PCBO Leeuwarden e.o. 2019-2023 voor een 

meer concrete uitwerking van deze 7 uitgangspunten.) 

Organisatie/ 

activiteiten 

– bouwvergaderingen o.l.v. intern begeleiders 

– groepsbesprekingen 

– ouder- en kindgesprekken 

Tijdpad Hele schooljaar. 

Borgen IB-ers 

 

D
o

 

Uitvoeren  

– groepsbesprekingen, zie kalender 

– ouder- en kindgesprekken, zie kalender en nog in te plannen 

Aansturing Directeur/ intern begeleiders 

Informeren – De teamleden worden middels de teamvergaderingen/ 
groepsbesprekingen en nagesprek geïnformeerd. 
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– De MR wordt door de personeelsgeleding en de directeur geïnformeerd 
(jaarplan). 

– Het ondersteuningsteam van PCBO wordt twee keer per jaar geïnformeerd. 

 

C
h

e
ck

 

 

Evalueren 

Hoe wordt er 

geëvalueerd  

 
 
A.d.h.v. gesprekken met ouders tijdens HGPD-bijeenkomsten 

A
ct  

Beoordelen 
 

Bijstellen  

Vaststellen 
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P D C A Onderdeel Onderwerp: Close reading 

P
lan

 

 

Aanleiding  We werken met Nieuwsbegrip en een aantal groepen werkt via de Close 
Reading strategie. We willen graag met één strategie werken om te 
komen tot een dieper tekstbegrip voor alle kinderen. 

 

Streefdoel Per schooljaar 2023/2024 werken alle leerkrachten via de Close Reading 
didactiek. 

 

Succesindicatoren Alle leerkrachten van groep 4 t/m 8 geven volgens de Close reading 
didactiek invulling aan het begrijpen en doorgronden van teksten. 

We hebben niet meer begrijpend lezen als apart vak maar integreren dit 
tijdens alle lessen die we geven rondom lezen. 

Alle leerkrachten zijn in staat om rijke teksten te onderscheiden en in te 
zetten binnen de lessen. 

 

Organisatie/ 
activiteiten 

– teamscholing 9 januari 2023 

– bouwvergaderingen 

Tijdpad Hele schooljaar 

Borgen Via kwaliteitskaart Close reading 

D
o

 

 

Uitvoeren – teamscholing door Ebelien Nieman van Expertis 

– bouwvergaderingen; de voortgang wordt regelmatig besproken. 

 

Aansturing Ida Koster 

Informeren – De teamleden worden middels de teamvergaderingen/ scholing 
geïnformeerd. 

– De MR wordt door de personeelsgeleding en de directeur geïnformeerd 
(jaarplan). 
 

C
h

e
ck

 

Tussenevaluatie 

 

Evalueren 

 

 

Tijdens de groepsbesprekingen en bouwvergaderingen. 

 

Tijdens de teamvergadering  20 juni 2023. 
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P D C A Onderdeel Digitale geletterdheid  en mediawijsheid 

P
lan

 

 

Aanleiding  Mediawijsheid is een van de onderdelen binnen digitale 
geletterdheid binnen het onderwijs. 

Hoe gaan wij dit als team aanpakken bij ons op school? 

 

Opstellen  Zie ICT enquête team van Christa 

 

 

Streefdoel Onze leerlingen helpen om zich op een verantwoorde manier  te 
gedragen binnen de online wereld. 

Eigen kennis vergroten rondom mediawijsheid en digitale geletterdheid. 

 

Organisatie/ 
activiteiten 

– teamscholingen 

– instructie Christa 

Tijdpad Hele schooljaar 

Borgen Via kwaliteitskaart digitale geletterdheid 

D
o

 

 

Uitvoeren Studiedag 30 september en ICT-cafés georgnaniseerd door Christa 

 

Aansturing Directeur en ICT-er 

Informeren – De teamleden worden middels ICT-cafés/ scholing geïnformeerd. 

– De MR wordt door de personeelsgeleding en de directeur geïnformeerd  
 

C
h

e
ck

 

Tussenevaluatie 

 

 

Evalueren 

 

 

N.a.v. ICT-enquête gaan we bespreken welke onderdelen nog moeten 
worden versterkt. 

 

Via observaties en gesprekken door de ICT-er. 
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P D C A Onderdeel Hoogbegaafdheid 

P
lan

 

 

Aanleiding  Worden hoogbegaafde kinderen bij ons voldoende uitgedaagd en 
gezien? 

Streefdoel Zo vroeg mogelijk hoogbegaafde kinderen het juiste aanbod geven. 

Kennis hoogbegaafdheid vergroten. 

 

 

Succesindicatoren In groep 6 tijdige aanmelding plusklas. 

Wanneer nodig aanmelding HB school van PCBO. 

Wanneer mogelijk voldoende aanbod in de eigen groep. 

 

Organisatie/ 
activiteiten 

– teamscholing o.l.v. Inge Klaver 21 september 

- Regelmatig terug laten komen op een bouwvergadering 

Tijdpad Hele schooljaar 

Borgen Kwaliteitskaart hoogbegaafdheid 

Aansturing Via de IB-er en de werkgroep hoogbegaafdheid. 

Informeren – De teamleden worden middels de teamvergaderingen/ scholing en 
nagesprek n.a.v. het klassenbezoek geïnformeerd. 

– De MR wordt door de personeelsgeleding en de directeur geïnformeerd 
(jaarplan). 

C
h

e
ck

 

Evaluatie 

 

 

Via de groepsbesprekingen 
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P D C A Onderdeel Automatiseren en Bareka 

P
lan

 

 

Aanleiding  We werken al een aantal jaren met Bareka, toch blijft het 
automatiseren een aandachtspunt binnen ons rekenonderwijs. 

Leren rekenen is als het metselen van een muur, er zijn bouwstenen 
nodig en cement om een stevige muur te bouwen. Bareka is een prima 
hulpmiddel hierbij. 

Streefdoel Per groep zorgen dat de belangrijkste rekenvaardigheden op 
beheersingsniveau komen voor alle kinderen. 

Minimaal 1 F niveau. 

 

Succesindicatoren In elk leerjaar komen belangrijke vaardigheden aan bod en wordt er 
verder gebouwd aan het rekenmuurtje 

 

Organisatie/ 
activiteiten 

Rekencoördinator stuurt aan 

Tijdpad Hele schooljaar 

Borgen Kwaliteitskaart Bareka 

Aansturing IB-er en rekencoördinator 

Informeren – De teamleden worden middels de teamvergaderingen/ scholing en 
nagesprek n.a.v. het klassenbezoek geïnformeerd. 

– De MR wordt door de personeelsgeleding en de directeur geïnformeerd 
(jaarplan). 

– De directeur bestuurder en bovenschools - zorgcoördinator worden 
door de directeur geïnformeerd. 

C
h

e
ck

 

Evaluatie 

 

 

 

Via het leerlingvolgsysteem en groepsbesprekingen. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Format scholingsplan 2022 / 2023 (zie bijlage) 

 


