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School KBS Olof Palme School KBS Olof Palme

Datum Datum

Inleiding Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als
bronnenboeken gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de
groep ervoor en erna.

2. Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder
ontwikkeld via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken
in onderzoeksgroepen richting de Academische Opleidingsschool.

3. De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste
inzichten en past haar keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

4. De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten
en past haar keuze voor "methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

5. Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die passend
is bij de visie van de school. Daaraan worden gesprekken met kinderen/ ouders
gekoppeld.

6. De Olof Palme heeft een heldere visie op ICT en digitalisering van het onderwijs.

7. Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle groepen.
Plus- in- de- klas voor de groepen 4 t/m 7 is geborgd. Teamleden zijn geschoold in de
benodigde kennis die bij onderwijs aan meerbegaafde leerlingen passend is.

8. Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en
medewerkers onderling plaats in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties
en het welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken gebruikt. Alle
leerkrachten kennen de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna.

groot

GD2 Streefbeeld Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld via ontdekkend/
onderzoekend/ ontwerpend leren, Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen richting de Academische
Opleidingsschool.

groot

GD3 Streefbeeld De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar keuze voor
"methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

groot

GD4 Streefbeeld De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar keuze voor
"methode als bronnenboek" en didactiek hierop aan.

groot

GD5 Streefbeeld Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die passend is bij de visie van de school.
Daaraan worden gesprekken met kinderen/ ouders gekoppeld.

groot

KD1 Streefbeeld Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle groepen. Plus- in- de- klas voor de groepen
4 t/m 7 is geborgd. Teamleden zijn geschoold in de benodigde kennis die bij onderwijs aan meerbegaafde leerlingen
passend is.

klein

KD2 Streefbeeld Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling plaats
in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het
onderwijs.

klein

KD3 PCA
Onderwijskundig
beleid

De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken klein

KD4 PCA
Onderwijskundig
beleid

De Olof Palme heeft een registratie-/ observatiesysteem voor de gr. 1-2, dat aan de nieuwste inzichten van de
inspectie voldoet.

klein

KD5 PCA
Onderwijskundig
beleid

Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en bewegend leren en
differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school.

klein

KD6 PCA
Onderwijskundig
beleid

Techniek en Wetenschap: Wij hebben een document waarin de doorgaande leerlijn techniek en wetenschap is
opgenomen

klein
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KD7 PCA
Onderwijskundig
beleid

Wij hebben een samenhangend plan met als onderdelen: de doorlopende leerlijn ICT voor de leerlingen, de minimale
vaardigheden voor het personeel (professionalisering), infrastructuur, software, interne en externe samenwerking
(Scala, fa. Ratho).

klein

KD8 PCA Financieel
beleid

Vernieuwing speelplein klein
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Uitwerking GD1: Op de Olof Palme werken we vanuit leerlijnen; methoden worden meer als bronnenboeken gebruikt. Alle leerkrachten kennen de leerlijnen van de
eigen groep, de groep ervoor en erna.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Leerkrachten gebruiken methoden als middel om de leerlijnen van het betreffende jaar te bereiken. Er wordt steeds meer
gebruik gemaakt om elementen van coöperatief leren en bewegend leren bij het behalen van de lesdoelen/ leerlijnen te
bereiken.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten zijn op de hoogte van de leerlijnen van de eigen groep, de groep ervoor en erna. Methoden worden
steeds meer als bronnenboeken gebruikt.

Activiteiten (hoe) 1. Begeleiding door externe organisatie BCO om technisch en begrijpend lezen te integreren via uitproberen Blink
Lezen!

2. Begeleiding door externe organisatie BCO om visie op het rekenonderwijs met de nieuwste inzichten uit onderzoek
aan te vullen, waardoor de keuze voor de didactiek van rekenen bepaald wordt;

3. Bij klassenbezoeken en ontwikkelgesprekken wordt didactiek vanuit leerlijnen waargenomen, onderzocht en
bespreekbaar gemaakt;

4. Een vast punt op de bouwagenda OOOL bij voorbereiden werklessen/ fases Blink en workshops blijft gehanteerd:
vanuit kerndoel en leerlijn en indien mogelijk materiaal/ techniek, wordt een workshop voorbereid m.b.v. formats. Dit
geldt ook voor muziek en drama;

5. De werkgroepen ICT, techniek, expressievakken monitoren of de formats gebruikt worden en of de teamleden de
leerlijnen hebben aangegeven in de TULE documenten van betreffend vakgebied. (overzicht leerlijnen bewaken)

Consequenties organisatie Teamleden stellen zich op de hoogte van de leerlijnen die in hun groep aan de orde komen, de groep ervoor en erna. Zij
ontwerpen steeds meer lessen vanuit leerlijnen. In klassenbezoeken en tijdens ontwikkelgesprekken wordt didactiek
vanuit leerlijnen besproken. Focus ligt dit jaar met name op lezen en de workshops binnen thema's van Blink.

Coördinatoren Taal (Kim Cetin), OOOL (Angela Moniharapon) en werkgroepen taal/lezen, WO, techniek,
expressievakken, ICT monitoren aanbod vanuit leerlijnen.

Coördinatoren van deze werkgroepen komen 4x bijeen in voorzittersoverleg.

Coördinator rekenen (Bo Hoenders) en werkgroep rekenen, IB en directie in voorbereiding met adviseur BCO voor de
teammomenten

Consequenties scholing BCO lezen en OOOL BCO rekenen

Betrokkenen (wie) teamleden, ib en directie, techniek, coördinatoren oool, taal en rekenen, werkgroepen expressievakken en ict. en
werkgroepen lezen en rekenen.

Plan periode wk
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Eigenaar (wie) Teamleden, coördinatoren taal, OOL en rekenen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Ieder voorzittersoverleg, evaluatievergadering 30 juni

Borging (hoe) Er komt een vast punt op de bouwagenda OOOL bij voorbereiden werklessen/ fases Blink en workshops: vanuit kerndoel
en leerlijn en indien mogelijk materiaal/ techniek, wordt een workshop voorbereid m.b.v. formats. Dit geldt ook voor
muziek en drama. De werkgroepen ICT, techniek, expressievakken monitoren of de formats gebruikt worden en of de
teamleden de leerlijnen hebben aangegeven in de TULE documenten van betreffend vakgebied. (overzicht leerlijnen
bewaren)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Op de Olof Palme zijn de onderzoekende houding van leerlingen en teamleden verder ontwikkeld via ontdekkend/ onderzoekend/ ontwerpend leren,
Lesson Study en werken in onderzoeksgroepen richting de Academische Opleidingsschool.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Strategisch beleid

Huidige situatie + aanleiding De leerlingen zijn veelal in twee-/ drietallen met eigen onderzoeksvragen enthousiast aan de gang gegaan. Door de
lockdown zijn niet alle thema's binnen Blink aan bod gekomen of beperkt uitgevoerd. Aandachtspunten blijven: - hebben
de leerlingen het antwoord gevonden op hun onderzoeksvraag? - hebben de leerlingen kritisch naar bronnen gekeken? -
hebben leerlingen daarbij hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden/ samenvatten? Pas als het antwoord gevonden is,
worden leerlingen uitgenodigd om aan een eindproduct te werken.

De onderzoekende houding van de leerkrachten is op een studiedag vorig jaar aan bod gekomen, waardoor de
leerkrachten de didactiek van OOOL zelf ervaren hebben. Daarmee worden leerkrachten zelf een levend voorbeeld voor
de leerlingen.

Via de werkwijze Lesson Study voor de teamleden gr. 4 t/m 8 is hier 2x diepgang aangegeven. De LIO-studenten zijn in
hun onderzoek begeleid door teamleden van de werkgroepen ICT en Lezen.

De kwaliteitskaart OOOL wordt door de werkgroep OOOL nog uitgewerkt, maar geeft een goed beeld hoe wij op onze
school OOOL aanpakken.

Gewenste situatie (doel) Komend jaar staat in teken van borging van ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren.

Kinderen en leerkrachten ontwikkelen voortdurend 21st century skills. Het gaat om Communiceren, Creatief denken en
handelen, Digitale geletterdheid (waaronder Computational thinking, ICT-basisvaardigheid, Informatievaardigheid,
Mediawijsheid), Kritisch denken, Probleemoplossend denken en handelen, Samenwerken, Sociale en culturele
vaardigheden en Zelfregulering. Deze kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Inhoudelijke werkgroepen verrichten onderzoek naar nieuwe inzichten omtrent hun vakgebied.

De leerlingen werken bij thematisch onderwijs in groepjes met onderzoeksvragen, waar ze gezamenlijk het antwoord op
vinden. Hierbij kunnen kinderen juiste trefwoorden gebruiken, kritisch naar bronnen zoeken en bevindingen kort noteren
en hoofd- van bijzaken onderscheiden. Nadruk ligt meer op het eerst vinden van het antwoord op de eigen
onderzoeksvraag en dan pas aan een eindproduct te werken.

Kwaliteitskaart OOOL is uitgewerkt, maar blijft voortdurend in ontwikkeling.
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Activiteiten (hoe) Algemeen:

1. Leerkrachten stellen zich op de hoogte van 21st century skills door informatie op internet te zoeken
(http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse- vaardigheden), E-learning, Padlets etc;

2. Het ontwikkelen van 21st century skills loopt in principe door het hele onderwijs aanbod. Vaardigheden kunnen niet
los van elkaar worden gezien.

Specifiek:

1. Leraren van de groepen 4 t/m 8 verdiepen leerkrachtvaardigheden en eigen onderzoekende houding via Lesson
Study, begeleid door adviseurs van BCO.

2. De kwaliteitskaart: “Excellentiebevordering van onderzoekend en ontwerpend leren. De kunst van het vragen stellen”
en het kindgesprek met de fases van scaffolding worden in de didactiek van OOOL gehanteerd.

3. Coördinator OOOL maakt de kwaliteitskaart voor OOL die in klassenbezoeken gehanteerd wordt als kijkwijzer en in
ontwikkelgesprekken als leidraad voor gesprekken;

4. Per thema Blink wordt aangegeven aan welke 21st. century skills/ executieve functie(s) expliciet aandacht wordt
besteed en welke in het volgende thema aan bod moet komen;

5. Tijdens bouwvergaderingen wordt OOOL op agenda als vast bespreekpunt opgenomen; is met name gericht op: -
De workshops: kerndoelen en leerlijnen. - Inhoud van de lessen (o.a. vullen van de datamuur met de fasen van de
onderzoekscyclus, 21 C.S./ executieve functie(s). - Wat je erbij gebruikt, bijvoorbeeld instrumenten zoals; de
kwaliteitskaart “De kunst van het vragen stellen” ( de hoge orde denkvragen van Taxonomie van Bloom) + de
kwaliteitskaart OOOL “Olof Palme’;

6. Computers worden door leraren en leerlingen ingezet bij leren en onderwijzen;
7. De werkgroep rekenen begeleidt de LIO student in zijn onderzoek.

Consequenties organisatie Inzet laptops, I-pads; Faciliteren coördinator OOOL en Hans van Heist voor kwaliteitskaart en kijkwijzer. Werkgroep
rekenen vormt een onderzoeksgroep rondom onderzoek van de LIO student.

Betrokkenen (wie) teamleden, coördinator oool en directie en basisschoolcoach.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Teamleden, coördinator OOOL, werkgroep WO, bassischoolcoach

Meetbaar resultaat A.d.h.v. kwaliteitskaart wordt voortgang besproken in klassenbezoeken en/of ontwikkelgesprekken. Het LIO onderzoek is
einde van het schooljaar afgerond.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na ieder thema wordt in de bouw of parallelgroepen het thema geëvalueerd, Lesson Study cyclus in bouw- en
kernteamvergaderingen samen met trainers BCO.
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Borging (hoe) Per thema bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen, waarbij aangegeven wordt aan welke van de 21st. century skills/
executieve functies expliciet aandacht wordt besteed en welke in een volgend thema aan bod moeten komen.
Coördinator OOOL begeleidt intern het proces. Tijdens bouwvergaderingen wordt OOOL op agenda als vast
bespreekpunt opgenomen; is met name gericht op: - De workshops: kerndoelen en leerlijnen en indien mogelijk
materiaal/ techniek, wordt een workshop voorbereid m.b.v. formats. Dit geldt ook voor muziek en drama. - Inhoud van de
lessen (o.a. vullen van de datamuur met de fasen van de onderzoekscyclus). - Wat je erbij gebruikt, bijvoorbeeld
instrumenten zoals; de kwaliteitskaart “De kunst van het vragen stellen” ( de hoge orde denkvragen van Taxonomie van
Bloom) + de kwaliteitskaart OOOL “Olof Palme".

De werkgroepen ICT, techniek, expressievakken monitoren of de formats gebruikt worden en of de teamleden de
leerlijnen hebben aangegeven in de TULE documenten van betreffend vakgebied. (overzicht leerlijnen bewaren)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: De Olof Palme heeft een visie op taal/ leesonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar keuze voor "methode als bronnenboek" en
didactiek hierop aan.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Taalleesonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Momenteel wordt het begrijpend lezen via Nieuwsbegrip aangeboden. School heeft in schooljaar 2019-2020 onderzocht
of er nieuwe inzichten zijn op leesonderwijs. Zij heeft hulp gevraagd bij een externe instantie (BCO) om haar hierin te
begeleiden.

In schooljaar 2020-2021 hebben de leerkrachten op de eerste studiedag de laatste inzichten op het gebied van
begrijpend luister- en leesonderwijs aangeboden gekregen; kennen het belang van de samenhang van begrijpend lezen
met mondelinge taalvaardigheid, leestechniek, woordenschat, leesmotivatie en kennis van de wereld.

Tekstsnappers zijn uitgeprobeerd. De leerkrachten hebben kennis genomen van het GRRIM-begrijpend lees- (groep 4-8)
en luisterles (groep 1-3) (Aanbieden prentenboeken en Graduate Release of Responsibility Model) en hoe ze een
passend aanbod kunnen bieden aan sterke en getalenteerde lezers.

Gewenste situatie (doel) Begrijpend luisteren en lezen wordt niet als apart vak aangeboden. Als vervolg op geïntegreerd leesonderwijs wordt Blink
lezen! -gekoppeld aan Blink geïntegreerd- teambreed uitgeprobeerd, waarin technisch en begrijpend lezen geïntegreerd
worden aangeboden en leesmotivatie en -plezier voorop staat. Woordenschat komt zowel bij lezen als WO aan bod.

Activiteiten (hoe) 1. Taalcoördinator en enkele leden van de werkgroep taal/lezen hebben samen met interne begeleider en directie
overleg met externe instantie BCO om studiedagen in oktober en november voor te bereiden en te evalueren;

2. Begeleiding door externe organisatie BCO en specialiste Blink Lezen! om technisch en begrijpend lezen/ luisteren
geïntegreerd aan te bieden, waarbij link wordt gelegd met thema Blink geïntegreerd (WO);

3. Teamleden proberen Blink lezen! uit. Groepen 1 t/m 3 krijgen vervolg op begrijpend luisteren (inzet prentenboeken)
en aanpak snelle lezers; stuurgroep Wat Werkt gr. 1 t/m 3 neemt dit ontwikkelpunt mee in klassenbezoeken van
leerkrachten onderling.

4. De eerste cyclus van Lesson Study wordt gekoppeld aan de bijbehorende didactiek van Blink Lezen!. De
taalcoördinator wordt meegenomen door de begeleider van BCO bij de klassenbezoeken. waarin filmopnames
gemaakt worden. Deze worden in de kleine groepjes besproken tijdens Lesson Study.

5. Taalcoördinator maakt op basis van de scholing op de studiedag een start met visie op begrijpend luister-/
leesonderwijs op basis van nieuwste inzichten.

Consequenties organisatie Teamscholingen gr. 1 t/m 8 studiedagen oktober en november; Facilitering taalcoördinator; Stuurgroep Wat Werkt heeft
begrijpend luisteren in klassenobservaties ingepland

Consequenties scholing BCO leesonderwijs Specialiste Blink Lezen!

Betrokkenen (wie) teamleden, taalcoördinator, werkgroep taal/lezen, ib en directie, externe trainer bco en specialiste blink lezen
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Plan periode wk

Eigenaar (wie) Taalcoördinator Kim Cetin, werkgroep taal/lezen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na studiedag in bouw- en kernteamvergadering, overleg met trainers BCO, teambijeenkomst 24 december wordt besluit
over Blink lezen! genomen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: De Olof Palme heeft een visie op rekenonderwijs gebaseerd op de nieuwste inzichten en past haar keuze voor "methode als bronnenboek" en
didactiek hierop aan.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Rekenonderwijs

Huidige situatie + aanleiding Momenteel wordt gewerkt met de rekenmethode Reken Zeker. Deze methode wordt in augustus 2022 opgeheven.

Gewenste situatie (doel) Er wordt een start gemaakt om bij rekenen niet meteen naar een nieuwe methode te zoeken, maar vanuit de nieuwste
inzichten op rekenonderwijs onze visie op rekenonderwijs te herijken. Hierbij wordt gedacht om rekenonderwijs
(gedeeltelijk) via leerlijnen aan te bieden en hiervoor een passend instrument en/of een rekenmethode meer als
bronnenboek in te zetten.

Activiteiten (hoe) 1. Rekencoördinator en enkele leden van de werkgroep rekenen hebben samen met interne begeleider en directie
overleg met externe instantie BCO om studiedagen in november en maart voor te bereiden en te evalueren;

2. Begeleiding door externe organisatie BCO om visie op rekenonderwijs te herijken en meer via leerlijnen aan te
bieden;

3. Werkgroep rekenen komt met één of twee voorstel(len) voor aanbieden rekenonderwijs. Deze wordt/worden in de
tweede helft van het schooljaar uitgeprobeerd;

4. Bij klassenbezoeken en ontwikkelgesprekken wordt rekenen vanuit leerlijnen waargenomen, onderzocht en
bespreekbaar gemaakt;

5. De tweede cyclus van Lesson Study wordt, indien gewenst, gekoppeld aan de bijbehorende didactiek van
rekenonderwijs. De rekencoördinator wordt meegenomen door de begeleider van BCO voor filmopnames. Deze
worden in de kleine groepjes besproken tijdens Lesson Study.

6. Rekencoördinator maakt op basis van de scholing op de studiedag een start met visie op rekenonderwijs op basis
van nieuwste inzichten.

Consequenties organisatie Teamscholingen gr. 1 t/m 8 studiedagen december en maart Facilitering rekencoördinator; Lesson Study kan voor
rekenen ingezet worden

Consequenties scholing BCO

Betrokkenen (wie) teamleden, rekencoördinator, werkgroep rekenen, ib en directie en externe trainer bco.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencoördinator, werkgroep rekenen

Meetbaar resultaat Er valt een besluit hoe het rekenonderwijs vanaf augustus 2022 aangeboden wordt

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatievergadering 30 juni

KBS Olof Palme

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 12



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Er is een nieuw (digitaal) rapportagesysteem voor leerlingen en ouders, die passend is bij de visie van de school. Daaraan worden gesprekken met
kinderen/ ouders gekoppeld.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Huidige situatie + aanleiding Ons rapportagesysteem is niet meegegroeid met de nieuwe visie en aanbod van onze school. In schooljaar 2019-2020 is
er in het eerste LIO onderzoek onderzocht welke manier van rapportage volgens leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 het
meest passend is bij onze onderwijsvisie en gericht op zowel de basisvakken als op OOL. Het tweede onderzoek is
gericht welk rapportagesysteem de school volgens leerlingen en ouders van de groepen 6, 7 en 8 het beste kan inzetten
om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten op hun ontwikkeling.

In schooljaar 2020-2021 heeft een kleine groep het webinar van mijnrapportfolio gevolgd. Deze sluit goed aan bij onze
visie.

Gewenste situatie (doel) Een nieuw rapportagesysteem, dat aansluit bij de visie van school, waarin sturing op leerlijnen mogelijk is en een
combinatie is van een rapport en een portfolio. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen op zelfgekozen momenten
toegang krijgen tot dit rapportagesysteem om het te vullen/ te bekijken en te bespreken in contactmomenten.

Activiteiten (hoe) 1. De werkgroep rapportage, IB en directie bereiden de studiedag in november voor samen met specialiste van mijn
rapportfolio. Teamleden krijgen uitleg over mijnrapportfolio

2. De werkgroep rapportage inventariseert of, hoe en in welk tempo de school mijnrapportfolio gaat inzetten.
3. Werkgroep doet verslag op twee studiebijeenkomsten met team: maart en juni

Consequenties organisatie Nauwe samenwerking werkgroep rapportage, IB en directie.

Consequenties scholing Specialiste mijnrapportfolio.

Betrokkenen (wie) werkgroep rapportage, teamleden en ib en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep rapportage, IB en directie

Meetbaar resultaat Nieuw rapportagesysteem uiterlijk in schooljaar 2022-2023.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In evaluatievergadering 30 juni.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Onderwijs aan meerbegaafden wordt aangeboden voor leerlingen uit alle groepen. Plus- in- de- klas voor de groepen 4 t/m 7 is geborgd. Teamleden
zijn geschoold in de benodigde kennis die bij onderwijs aan meerbegaafde leerlingen passend is.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Passend onderwijs

Gewenste situatie (doel) De school heeft zelf een passend aanbod voor meer-/ hoogbegaafde leerlingen voor de groepen 4 t/m 7

Activiteiten (hoe) De pilot met twee plusgroepen op school wordt voortgezet voor de groepen 4 t/m 7. De werkwijze van de Plusklas
bovenschools wordt gehanteerd. Dit wil zeggen dat er wordt gewerkt vanuit het Gestaltleren en robotisering. Dit is een
werkwijze waarbij de verwondering van kinderen wordt opgeroepen door ervaringen en daarmee het leerproces in gang
wordt gezet. De plusgroepen worden begeleid door een eigen leerkracht Debbie van Alebeek, gecoacht door de
specialiste HB van vorig jaar Tamara Doedee. Betrokken teamleden zorgen dat leerlingen voldoende tijd in de groep
krijgen om opdrachten Plus-in-de-klas kunnen maken en monitoren zelf ook hun leerlingen.

Bij de overdracht van de groepen wordt doorgegeven welke executieve functie(s) is/ zijn aangepakt en hoe deze is/ zijn
aangeboden in de groep. Leerkrachten zetten deze informatie onder kopje groepsdynamiek in ESIS weg. Executieve
functies komen geïntegreerd terug bij voorbereiden van thema's Blink, worden besproken bij Lesson Study en bij Plus in
de Klas (PidK).

Betrokkenen (wie) tamara doedee, debbie van alebeek en ib en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Debbie van Alebeek en Tamara Doedee

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD2: Er vindt een constante dialoog/ feedback tussen de medewerker en leidinggevende en medewerkers onderling plaats in relatie tot het ontwikkelen en
verbeteren van prestaties en het welbevinden in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Personeelsbeleid

Gewenste situatie (doel) Centraal in de cyclus van het ontwikkelgesprek staat de constante dialoog tussen de medewerker en de leidinggevende
in relatie tot het ontwikkelen en verbeteren van prestaties en het welbevinden en het versterken van de kwaliteit van het
onderwijs.

Activiteiten (hoe) De gesprekkencyclus is als volgt:

1. Start van het ontwikkelgesprek; (ACT meting maakt hiervan onderdeel uit)
2. 1steFeedbackgesprek;
3. 360 graden feedbackgesprek;
4. Bijstelling ontwikkeldoelen vanuit het ontwikkelgesprek;
5. 2de Feedbackgesprek;
6. Evaluatie van de doelen uit het ontwikkelgesprek 2.

Hierbij wordt het bewijs van “anders vasthouden” uit strategische notitie Scala ingezet en wordt er minder via formele
werkwijze en formulieren vastgelegd, maar meer in notitievorm, waarbij OneNote wordt ingezet i.p.v. Cupella. De
informatie komt bij de leidinggevende, de medewerker en P&O terecht en is gekoppeld aan het dossier van de
medewerker.

Voor dit jaar staan het 1steFeedbackgesprek, 360 graden feedbackgesprek en Bijstelling ontwikkeldoelen vanuit het
ontwikkelgesprek gepland.

Betrokkenen (wie) management en teamleden

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Teamleden en management

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: De leraren geven expliciet les in strategieën voor leren en denken

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Teamleden hebben kennis over strategieën voor leren en denken vergroot middels inspiratiemomenten Plus-in-de-Klas
en begeleiding BCO. Zij verwerken deze strategieën in hun onderwijs en bij het voeren van kindgesprekken in kader van
OOOL en stellen één of meer executieve functies centraal bij de voorbereiding van thema's. De begrippen van het
bootmodel worden bij de executieve functies schoolbreed gehanteerd.

Activiteiten (hoe) 1. Borging door coördinator OOOL door de kwaliteitskaart "Kunst van het vragen stellen" en de principes van
Scaffolding geregeld onder de aandacht te brengen en te laten bespreken in paralleloverleg/ bouwvergaderingen.

2. Voeren van kindgesprekken middels kwaliteitskaart "Kunst van vragen stellen" en principes van Scaffolding en inzet
executieve functies vanuit het bootmodel;

3. Bij Lesson Study kunnen kindgesprekken opgenomen worden waarbij de nadruk op bespreken van een executieve
functies ligt en een onderdeel zijn van de leervraag van de betrokken leerkracht(en).

4. Bij de overdracht is besproken welke executieve functie(s), waarbij de begrippen uit het bootmodel worden
gehanteerd, in de groep is/ zijn behandeld en hoe deze is/ zijn aangeboden. De besproken executieve functie(s)
staan in ESIS bij groepsdynamiek onder een apart kopje executieve functies.

5. In thema's van Blink wordt bij ieder thema expliciet aandacht besteed aan een ececutieve functie.

Betrokkenen (wie) teamleden en trainers hb (tamara doedee) en bco

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Teamleden
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Uitwerking KD4: De Olof Palme heeft een registratie-/ observatiesysteem voor de gr. 1-2, dat aan de nieuwste inzichten van de inspectie voldoet.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Kwaliteitszorg

Gewenste situatie (doel) De school heeft een goed beeld waaraan een goed observatie-/ registratiesysteem voor de groepen 1/2 moet voldoen en
heeft op basis hiervan een keuze gemaakt.

Activiteiten (hoe) 1. Onderzoek naar nieuwste inzichten die rondom een goed observatie-/ registratiesysteem voor de groepen 1-2
gevraagd worden; (breed beredeneerd aanbod op groeps- en individueel niveau, de leerlijnen lopen in niveau op,
kleuteronderwijs en onderwijs in gr. 3 sluiten op elkaar aan (= doorlopende leerlijn gr. 2-3), in schoolgids staat
vermeld welke doelen de school wil bereiken en hoe de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven);

2. Toetsen of het nu gehanteerde observatie-/ registratiesysteem van de gr. 1-2 voldoet aan deze nieuwe inzichten;
3. Op basis van de uitkomsten van activiteiten 1-2 wordt of een erkend registratie systeem uitgeprobeerd of wordt het

huidige observatie-/ registratiesysteem van de gr. 1-2 zo nodig herijkt.
4. Schoolgids wordt zo nodig aangepast.

Betrokkenen (wie) teamleden gr. 1-2, ib en mt en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Bouw 1-2 en Joyce Mimpen en Judith van den Besselaar
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Uitwerking KD5: Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken is
blijvend verankerd in onze school.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Onze heldere didactiek met het 6 fasenmodel, activerende didactiek middels coöperatief en bewegend leren en
differentiatie in 2 of 3 aanpakken is blijvend verankerd in onze school

Activiteiten (hoe) 1. Nieuwe teamleden worden via mentor en/of management geïnformeerd over onze didactiek. (6 fasenmodel,
activerende didactiek middels coöperatief en bewegend leren en differentiatie in 2 of 3 aanpakken);

2. Via klassenobservaties en nabesprekingen van collega's via "Wat Werkt" worden eigen of gezamenlijk leervragen
aangepakt en besproken; hierbij kunnen collega's iemand uitnodigen in hun groep of zelf op bezoek gaan in een
andere groep.

3. Via klassenbezoeken en ontwikkelgesprekken van IB en management kan de leerkracht elementen van
bovenstaande didactiek aantonen en ontwikkeling bespreken.

Betrokkenen (wie) teamleden en ib en management.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Teamleden, IB en management
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Uitwerking KD6: Techniek en Wetenschap: Wij hebben een document waarin de doorgaande leerlijn techniek en wetenschap is opgenomen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Techniek en Wetenschap

Gewenste situatie (doel) Wij gaan verder met een document waarin de doorgaande lijn techniek en wetenschap opgenomen is. In dit document
wordt aangegeven bij welke thema's van Blink geïntegreerd (zo mogelijk aangevuld met thema's van gr. 1-2, Veilig Leren
en Lezen gr. 3) deze doelen aan bod komen.

Activiteiten (hoe) 1. In de map inhoudelijke werkgroepen - werkgroep techniek- kerndoelen techniek staan de drie kerndoelen 42-44-45.
De teamleden geven bij kerndoelen afzonderlijk aan wat ze er in de klas aan doen: Met rood wordt gemarkeerd wat
in de workshops van Blink wordt behandeld, in het geel in de thema's vanuit de methode zelf en in het groen wat er
bij andere vakgebieden aan bod komt;

2. De werkgroep inventariseert welke kerndoelen al goed terugkomen en welke nog niet. Zij zal dit groeidocument het
komende jaar monitoren en met aanbevelingen komen indien er belangrijke leerlijnen niet aan bod zijn gekomen;

3. Bij de workshops van Blink wordt er met een vast format gewerkt waarin kerndoel, leerlijn, lesdoel, techniek,
materiaal staan. Afspraak is dat teamleden minder van een leuke activiteit zelf uitgaan, maar bij de voorbereiding
kijken wat er vanuit welke leerlijn/ lesdoel in de workshop aangeboden kan worden; Wordt een vast punt op de
bouwvergadering onder OOOL

4. Lid van de werkgroep techniek sluit aan bij het voorzittersoverleg (samen met leden uit de werkgroepen WO, ICT,
creatieve vakken, rapportage. Zij komen 4x per jaar bij elkaar in voorzittersoverleg;

5. De groepen 3 t/m 8 gaan 2x naar het Techlab waarbij ontwerpend leren wordt aangeboden binnen thema’s van VLL
en Blink.

Betrokkenen (wie) werkgroep techniek en wetenschap en bouwcoördinatoren

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep techniek
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Uitwerking KD7: Wij hebben een samenhangend plan met als onderdelen: de doorlopende leerlijn ICT voor de leerlingen, de minimale vaardigheden voor het personeel
(professionalisering), infrastructuur, software, interne en externe samenwerking (Scala, fa. Ratho).

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied ICT

Gewenste situatie (doel) Vanuit overkoepelende werkgroep ICT binnen stichting Scala is er een samenhangend plan met als onderdelen: de
doorlopende leerlijn ICT voor de leerlingen, de minimale vaardigheden voor het personeel (professionalisering),
infrastructuur, software, interne en externe samenwerking (Scala, fa. Ratho). Deze is vertaald naar schoolniveau.

Activiteiten (hoe) 1. Overkoepelend ICT plan Scala wordt als basis gebruikt voor ons eigen ICT plan;
2. Judith van den Besselaar raadpleegt twee collega’s van stichting Scala uit de bovenschoolse voorziening ICT en

wordt ondersteund door ICT- coördinator Scala;
3. Er vinden verschillende bijeenkomsten met ICT- coördinatoren plaats, incluis een tweedaagse, om schoolplannen

ICT te ontwikkelen;
4. De nulmeting van de ICT- vaardigheden van medewerkers wordt meegenomen in de ontwikkelgesprekken;

afhankelijk van de vaardigheden scholen teamleden zich m.b.v. E-learning en/ of fysieke trainingen op ICT- gebied.
Nieuwe leerkrachten wordt gevraagd om de nulmeting af te nemen.

5. Inrichting en gebruik van Teams vindt plaats onder verantwoordelijkheid en begeleiding van ICT collega’s
bovenschools en Judith van den Besselaar;

6. Het document van de leerlijnen van de leerlingen wordt in de eerste bijeenkomst van de werkgroep geëvalueerd,
waarbij gekeken wordt of de leerlijnen aan bod zijn gekomen in de betreffende groepen. De aanbevelingen uit het
LIO-onderzoek voor de groepen 1-2 in schooljaar 2021-2022 worden hierin meegenomen;

7. ICT- coördinator sluit aan bij het voorzittersoverleg (samen met de werkgroepen WO, techniek, creatieve vakken,
rapportage. Zij komen 4x per jaar bij elkaar in voorzittersoverleg.

Betrokkenen (wie) collega's ict scala. en ict-coördinator judith van den besselaar

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT- coördinator
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Uitwerking KD8: Vernieuwing speelplein

Hoofdstuk / paragraaf PCA Financieel beleid

Resultaatgebied Huisvesting

Gewenste situatie (doel) Het schoolplein is vernieuwd met als doel een uitdagende omgeving te creëren voor de leerlingen. Aanbevelingen vanuit
het LIO onderzoek in 2018-2019 t.a.v. bewegend leren worden meegenomen.

Activiteiten (hoe) 1. School heeft een werkgroep speelplein geformeerd;
2. Ontwerp wordt gemaakt door Pleinplan (Bart Beukenkamp) waarin ook de Free Runbaan van Yalp een plek krijgt.

Deze baan kan hij ook via Yalp, kopen of leasen, leveren. Hieraan zijn kosten verbonden;
3. Besprekingen met Mikz, gemeente, medewerker facilitair Scala (Bart de Rooij) over mogelijke uitbreiding van de

BSO Mikz op het speelplein achter de GOP met een zgn. box-system;
4. Bart de Rooij zal uiteindelijke offertes van bestrating/ speeltoestellen uitvoeren.

Betrokkenen (wie) werkgroep speelplein, directie, scala (bart de rooij) en pleinplan (bart beukenkmap) en mikz (ans keij)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep speelplein voor aanleveren ontwerp en directie met ondersteuning van Bart Beukering (Pleinplan) en Bart de
Rooij (Scala)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Begeleiding
Leesonderwijs

Team en BCO, spcialiste
Blnk Lezen!

studiedagen
oktober,
november

BCO Pierre Pas en
Specialiste Blink Lezen

Begeleiding
Rekenonderwijs

Team en BCO studiedagen
december,
maart

BCO Monique la Grouw

Mentorentraining
Opleididingsscholen
Scala

Team,
basisschoolcoaches en
studieloopbaanbegeleiders
Fontys

19 oktober Basisschoolcoaches Scala
en
studieloopbaanbegeleiders
Fontys

Begeleiding lees-/
rekenonderwijs

Teamleden gr. 4 t/m 8 Tijdens
Lesson Study-
bijeenkomsten
in week 48 en
14

BCO (Pierre Pas en
Monique la Grouw)

Begeleiding
motorische
ontwikkeling/
schrijfonderwijs
kinderen en
leerkrachten gr. 3

leerkrachten gr. 3 Wekelijks
tijdens de
schrijflessen

Fysiotherapie

Begeleiding
groepsdynamica

Groep 4 KM en groep 6HD verschillende
sessies
gedurende het
schooljaar

Fides

Sensomotorische,
sociaal-emotionele
en cognitieve
ontwikkeling van
jonge kinderen

Teamleden gr. 1-3 Studiedag
november met
uitbreiding in
maart/ april

Sirene
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Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname Zelfevaluatie Kernteam
en aantal
teamleden

oktober
2021

Afname Quickscans Actieve rol en zelfstandige rol
leerllngen, 21st C.S., De best presterende leerling,
Automatiseren Rekenen en Wiskunde
(themaonderzoek), Zorg en Begeleiding, Schoolklimaat
en Opbrengsten.

Team maart
2022

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijst ouders Tevredenheid, incl.
Veiligheid

Ouders januari
2022

Vragenlijst leraren Tevredenheid, incl.
Veiligheid

Teamleden januari
2022

Vragenlijst leerlingen Tevredenheid, incl.
Veiligheid

Leerlingen gr. 5
t/m 8

januari
2022
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Er wordt meubilair aangeschaft voor de groepen 6 en
groepen 1-2 volgens planning.

TSO-BSO Er vindt structureel overleg plaats, 4x per jaar, met de TSO
en de BSO.

Sponsoring School en oudervereniging zoeken naar nieuwe leden voor
de Club van 50 van de OV.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 7x bijeen. Er wordt tussen zomer- en
herfstvakantie onderzocht of teamleden over wil gaan op
een continurooster. Afhankelijk van de uitkomst wordt een
raadpleging onder ouders gehouden door de MR.

LIO onderzoek Rekenonderwijs: Op welke manier vergroot
leerlijnenonderwijs eigenaarschap van leerlingen bij
rekenen?
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