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Inleiding
Dit jaarplan geeft een overzicht van de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen van
De Triangel in het schooljaar 2021-2022. Het betreft een uitwerking van het derde schooljaar
van de schoolplancyclus 2019-2023. Het jaarplan maakt tevens deel uit van het
kwaliteitszorgsysteem van het SKOT en onze school.
Met dit jaarplan willen we alle geledingen die betrokken zijn bij de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van het beleid van onze school, op de hoogte stellen van onze plannen voor het
komende schooljaar.
Daartoe behoren:
- Het personeel van de school
- De medezeggenschapsraad
- Belangstellende ouders
- Het bestuur
- De inspectie
- Overige belangstellenden

Bij de samenstelling van dit jaarplan heeft de schoolleiding gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
- De afspraken en planningen uit het schoolplan (meerjarenbeleidsplan) 2019-2023
- De in het team van de school gemaakte afspraken.
- De afspraken uit het zorgplan van het samenwerkingsverband
- Het jaarverslag van onze school van het afgelopen schooljaar
- Het strategisch beleidsplan van SKOT 2019-2023
- Het BiT plan van SKOT (Bovenschools ICT Twenterand)

Ook op bovenschools niveau worden er jaarlijks de nodige activiteiten ontplooid die hun
uitwerking hebben op alle scholen van SKOT. Deze activiteiten zijn in dit jaarplan verwerkt.
Het team van De Triangel beoogt met dit jaarplan een bijdrage te leveren aan de verhoging van
de kwaliteit van het onderwijs door gericht te werken aan vernieuwingen en verbeteringen. Door
te werken met een jaarplan en een jaarverslag geven we ook vorm aan kwaliteitszorg, bestaande
uit de elementen planning, uitvoering,
evaluatie, bijstellen/nieuwe planning maken.
Bij het lezen van dit jaarplan en de evaluatie van het jaarplan 2020/2021 dient er rekening mee
gehouden te worden dat de verspreiding van het Coronavirus in 2020 en 2021 van grote invloed
is geweest op de ontwikkelingen en de uitvoering van plannen binnen de school. Vanaf begin
2020 was het prioriteit om het primaire onderwijsproces zoveel mogelijk doorgang te laten
vinden en daarbij de veiligheid van leerlingen, teamleden en ouders zoveel als mogelijk te
waarborgen. Naar verwachting zal dit voor een deel van het schooljaar 2021/2022 nog steeds het
geval zijn.
Juli 2021, Remco Beuwer, directeur De Triangel, Nijverdal
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Schoolplan en jaarplan
In het schoolplan van de school wordt, over een periode van 4 jaar, aangegeven wat de plannen
op alle beleidsterreinen zoals onderwijs en kwaliteit, personeel en huisvesting zijn, passend
binnen de kaders van de stichting. In het schoolplan wordt de gewenste situatie vastgelegd, zodat
dit richting geeft aan het handelen. Het is een strategisch plan voor de school voor de periode
van 4 jaar. De school heeft dit plan in 2021 opgesteld.
Het jaarplan is een concrete uitwerking en uitvergroting van de items die in het schoolplan
worden genoemd. Het jaarplan wordt jaarlijks geëvalueerd. In het jaarplan zijn doelen SMART
geformuleerd.

Planning
Er wordt éénmaal per 4 jaar een schoolplan opgesteld. Op basis van het schoolplan wordt er
jaarlijks een jaarplan opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd. Zo ontstaat er een cyclus
van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Schematisch wordt dit als volgt weergegeven,
waarbij vermeld wordt in welk schooljaar de plannen worden opgesteld:
Voorbereiding
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Missie
De Triangel biedt onderwijs dat kinderen toerust voor de toekomst. Dit doen we door samen met ouders
een uitnodigende, stimulerende, veilige en vertrouwde leeromgeving te bieden waarin kinderen actief de
doelen van het basisonderwijs realiseren.

Visie
De Triangel is een katholieke school met aandacht en ruimte voor het kind.
We werken iedere dag aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat waar kinderen uitgenodigd en
uitgedaagd worden zich te ontwikkelen in cognitieve, sociale en emotionele zin. De kinderen van onze
school bieden we een brede en rijke ontwikkeling, vanuit een open hart en gezond verstand.
Ons onderwijs moet het kind niet laten aanpassen aan de toekomst, maar het de competenties bieden om
straks elke toekomst aan te kunnen. We investeren met elkaar in een doorlopend ononderbroken
ontwikkelproces voor de leerlingen van De Triangel, waardoor ieder kind zoveel als mogelijk passend bij
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zijn mogelijkheden kan leren.
We vinden het voor kinderen belangrijk dat ze onderzoekend leren, ervarend leren en ook vaardig zijn in
het samen werken en samen leren met andere kinderen. We willen recht doen aan de talenten en
specifieke behoeften van kinderen door variatie in leerstof, werkvormen, leerervaringen en leerkrachten
te bieden.
We onderwijzen, begeleiden, ondersteunen en coachen leerlingen om het beste uit al hun talenten te
halen en leren ze hoe te leren. Met gerichte feedback op het gedrag van kinderen, aandacht voor
groepsvorming processen en aandacht voor het welbevinden van ieder kind zorgen we voor een fijn
werk- en leerklimaat.
In het realiseren van een school waar talenten van kinderen worden gekoesterd en ontwikkeld benutten
we vanzelfsprekend ook elkaars talenten als professionals.
We investeren blijvend in onze ontwikkeling als professional en als team.
Met elkaar vormen we een betrokken en gedreven team dat het beste uit elk kind wil halen en elkaar.
Voor ons zijn ouders daarbij partners waarmee we steeds samen zoeken naar hoe we vanuit onze
verschillende rollen en verantwoordelijkheden voor ieder kind de juiste leer- en ontwikkelcondities
realiseren.
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Ordening
Als ordeningskader voor alle activiteiten die op de school plaatsvinden, wordt de indeling van het
schoolplan gebruikt. Het schoolplan gaat uit van de volgende indeling:
1. Onderwijs
2. HRM
3. Kwaliteit
4. Identiteit
5. Management

Beleidskaders
De school valt onder het SKOT. Het beleid van de stichting is kader stellend. Vanzelfsprekend geldt
dit ook voor het beleid van de overheid (zowel plaatselijk als landelijk) c.q. de onderwijsinspectie.
Verder heeft de school te maken met het samenwerkingsverband Twente Noord. Uitgaande van het
overheidsbeleid, het stichtingsbeleid en het beleid van het samenwerkingsverband, voert de school
eigen, school specifiek, beleid.

Slotwoord
In goed overleg is dit document met het team van de school besproken en vastgesteld. Dit document
biedt voor dit schooljaar voldoende houvast voor de (verdere) verbetering van kwaliteit van ons
onderwijs.

Vaststelling
Directie: Remco Beuwer
Handtekening:
Vastgesteld te:
Datum:
Medezeggenschapsraad:
Handtekening:
Vastgesteld te:
Datum:
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Onderwijs
Verbeterdoelen onderwijs
1.01
Didactisch
handelen

verantwoordelijk Start en
afronding
Team
Augustus
De groepsplannen verder afbouwen en
2021
overhevelen naar een onderwijsplan. Werken met IB
Directie
differentiatie in de groep leidend hierbij zijn de
Afronding
methodes.
juni 2022
Wat zetten we in ‘Werken met verschillen’ en waar
zetten we dit weg in ons digitale systeem. Dit
moet voor alle groepen een doorgaande lijn
worden.
De rekenmethode WIG5 biedt mogelijkheden om
het groepsplan te vervangen. Dit jaar starten we
met het gebruik van deze mogelijkheden.
Opbrengst: Leerlingen zijn in staat zo optimaal mogelijk te
leren en zich te ontwikkelen.
Meer uniform systeem zodat we meer eenheid hebben en er
een doorgaande lijn komt.

1.02
HGW
Gesprekken met
kinderen

Kind gesprekken worden structureel ingezet. Uit Team
IB
de evaluatie is gebleken dat leerkrachten hierin
graag meer gefaciliteerd willen worden en dat dit Directie
nog niet altijd in de gewenste periode structureel
lukt.
Meer richten op leren en motivatie, meenemen in
eigen proces (minimaal) bij leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte. Met behulp van
NPO-middelen zetten we een onderwijsassistent
in om leerkrachten ruimere mogelijkheden te
geven de kindgesprekken in te plannen.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Gerichte aandacht op kind gesprekken, samen richten op
processen om tot je doel te komen. Dit jaar hebben alle
kinderen met hun leerkracht meerdere kindgesprekken
gevoerd.
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1.03
Wetenschap en
Techniek

Opstellen lijst met gewenste practica-middelen. Techniek
Dit mede op basis van hetgeen vanuit de WO- coördinator
methode aan practica-middelen gevraagd wordt. Directie
In de begroting 2022 wordt een post hiervoor
opgenomen. Daarbij onderzoeken welk extra
aanbod er mogelijk is door bijvoorbeeld inzet
van Beebots, Bluebots of Lego en hiermee een
link leggen naar de ICT-leerlijn.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Er zijn meer middelen om leerlingen praktisch en
onderzoekend met de lesstof bezig te laten zijn
1.04
ICT

De ICT’er biedt op maat scholing m.b.t. de
Team
verschillende software en hardware die in school ICT’er
gebruikt wordt. Dit is een voortdurend proces.
Er wordt wegens de veranderende
omstandigheden in school gewerkt aan
basisvaardigheden van leerkrachten gerelateerd
aan:
- nieuwe digiborden;
- nieuwe of geactualiseerde methodes die
ingevoerd worden en de bijbehorende
software;
- het werken in de cloud met cloudbased
producten als Microsoft 365, ESIS en
Google t.b.v. de organisatie.
- IBP en AVG

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Bij het werken aan deze basisvaardigheden staat
gedeeld eigenaarschap en het online
samenwerken met elkaar centraal. Dit bevordert
niet alleen de samenwerking, maar ook de
efficiëntie, mede vanwege gedeeld
eigenaarschap, met daarbij
verantwoordelijkheden.
Leerkrachten kunnen werken met:
- Google Classroom in de basis
- Microsoft 365; Mail, Agenda, OneDrive,
Teams en Sharepoint
- ESIS
- Chromebooks en hun eigen laptop t.b.v.
de les
- De methodesoftware behorend bij de
methodes die we hanteren.
Delen hiervan zullen ook terug te vinden zijn in
1.05; het opstellen van de einddoelen ICT.

8

1.05
ICT

De leerlijn ICT vanuit het BiT is in het
ICT-er
schooljaar 2020-2021 geëvalueerd en waar nodig team
bijgesteld, op basis van inzichten en ervaringen
van het team, doelen vanuit het BiT en de
ervaringen die het thuisonderwijs hebben
meegebracht. De leerlijn is nu dus gespecificeerd
op de visie, missie en werkwijze van de Triangel.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Sleutelwoorden hierbij zijn:
- Digitaal burgerschap
- 21e eeuwse vaardigheden
- Mediawijsheid
- Digitale geletterdheid
Opbrengst:
Voor het komende schooljaar 2021-2022 staat op het
programma:
- Meer bewustwording voor AVG en IBP bij het
team;
- Visie verder doorontwikkelen; wat doen we met
welke groep op het gebied van ICT?
- De leerlijn op groepsniveau te vertalen naar
praktische opdrachten, multi-inzetbaar en
geïntegreerd bij andere vakken en deze te borgen;
- Zorgen dat de afgelopen vernieuwingen goed
ingebed raken in de organisatie (Klasbord,
ESIS, Office 365, Google) middels het
bevorderen van de vaardigheden van het team
door korte sessies of hard- en software.
- Speerpunt organisatiestructuur is het werken aan
één plek waar alles terug te vinden is.
- Vanuit SKOT zal een compleet nieuw
Sharepoint opgeleverd gaan worden aan het begin
van het nieuwe schooljaar.
De RT-er heeft korte lijnen met de leerkracht. Er
1.06
RT ( Werkplaats) wordt ook meer ingezet op de middengroep (III
scores).
Er wordt meer gewisseld met de doelgroepen
(iedere 12 weken)
De IB-er en leerkracht behouden het overzicht.

Marije
Anita
IB
Team

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Door extra uitleg en pre teaching zullen leerlingen sneller
aan kunnen sluiten bij het aanbod in de groep waardoor
de resultaten hoger kunnen uitvallen.
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Als voortzetting op hetgeen in 2020-2021 is
1.07
IB
geformuleerd;
De
Werkplaats
op
dit
gebied
meer
Pluslijn en
Werkplaats
leerroutes op eigen kort laten sluiten met de leerkracht, gezamenlijke Leerkracht
overdracht leerkracht, IB, en
niveau
hoogbegaafdheidspecialist twee keer per jaar.
(Werkplaats)
Gaan werken met een screeningslijst voor
hoogbegaafden.
Meer duidelijkheid wat de leerlingen in de klas
moeten doen. Voortgang inzetten op kind
gesprekken om proces te begeleiden naar de
doelen. Met inzet van NPO middelen is er weer
een dag extra inzet van de Werkplaats
gerealiseerd.

1.08
Methode
Verkeer

Opbrengst: Verlichting in de groepen, welbevinden van
leerlingen worden beter. Meer verbinding krijgen tussen
leerkracht en Werkplaats.
Dit jaar gebruiken we om ons te oriënteren op
een nieuwe meer bij de tijd en belevingswereld
van de kinderen aansluitende verkeersmethode.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Team/werkgroep Januari 2021
methode verkeer
Afronding
mei 2022

Opbrengst: Er is een nieuwe methode verkeer gekozen die
goed aansluit op de huidige verkeerssituatie en die aansluit
bij de belevingswereld van de kinderen.
Dit schooljaar gebruiken we om ons te oriënteren Team/werkgroep Augustus
1.09
Visie leesonderwijsop een nieuwe methode technisch lezen. De
leesvisie/leesmeth 2021
werkgroep die zich hiermee bezighoudt, start met ode
het samen met het team ontwikkelen van een visie
Afronding
op het lezen. Hierbij wordt het begrijpend lezen
juni 2022
meegenomen. In de visie zal het bevorderen van
leesplezier bij kinderen de basis zijn.
Opbrengst: Er is een onderbouwde en gedeelde visie op
leesonderwijs geformuleerd op basis waarvan een nieuwe
leesmethode is geslecteerd. Door meer planmatig te werken
en het bevorderen van het leesplezier zullen de leesresultaten
verbeteren
1.10
We gaan de doorgaande lijn voor
Sociaal emotioneel het lesaanbod voor sociale en emotionele verder
ontwikkelen. Met het team onderzoeken we hoe
we het volgende in 2020/2021 al kunnen starten
en zetten we dat wat mogelijk is al in:
Groep 1 en groep 2 :
Ans Rodijk heeft de trainerscursus ‘In je sas met
de kleuterklas’ gevolgd. De methode bevat 15
lessen. Deze lessen worden in groep 1
aangeboden en worden in groep 2 herhaald.
Daarnaast wordt de inspiratiemap ‘Groei in de
groep’ ingezet. Hierin staan ervaringsgerichte
activiteiten om de groeimindset te stimuleren.
Groep 3:
Angeliek Marsman heeft de trainerscursus ‘In je
sas met Zus en Sas’ gevolgd en gaat deze lessen

Ellen t B,
Augustus
Annette, Marije, 2021
Lisanne
Afronding
Team
IB
juni 2022
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in de groepen 3 aanbieden.
Uit de inspiratiemap met activiteiten ‘Groei in je
groep’ van platform Mindset worden tevens
lessen aangeboden.
Groep 4:
Lisanne Jorna volgt de trainerscursus ‘In je sas
met Zus en Sas’ en gaat deze lessen in de
groepen 4 aanbieden.
Groep 5:
Marije biedt in de
groep ‘Mindset met Fixie en Growie’ van
Platform Mindset aan. Deze is vrij pittig en
kunnen we eventueel aanvullen met Mindfulness
van een extern bureau. Uit de evaluatie is
gebleken dat het beter bij de leeftijd past. Ter
aanvulling de middenbouw map "groei in je
groep”.
Groep 6:
Ellen tB biedt de lessen aan van ‘In je sas met
de klas’
Groep 7:
Marije biedt in de groep ‘LEF! Mindset voor
tieners van Platform Mindset aan.
Groep 8:
Marije biedt in de groep de training ‘Ik leer
leren’ aan ter voorbereiding op het VO.
We onderzoeken of voor 2021-2022:
Of de Mindsetlessen in groep 5 door de eigen
leerkracht kunnen worden gegeven.
Opbrengst:
Er is een duidelijke structuur en leerlijn ten behoeve van
de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en
daarbij is er een start om meer vorm te geven aan het leren
leren. Hiermee creërend een pedagogisch klimaat waar
kinderen zich veilig in voelen, de leerlingen zijn zelf
betrokken om dit te realiseren en zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
1.11
SCOL

We maken gebruik van SCOL. De lijst is
uitgebreid met de monitor sociale vaardigheid.
Voorafgaand aan de afname van SCOL vullen
de leerkrachten een sociogram in. Aanvulling
begin van het jaar een sociogram.
SCOL heeft meer mogelijkheden gekregen om
te analysen op school en groepsniveau. Deze
mogelijkheden benutten wij nog onvoldoende.
Dit schooljaar na invullen SCOL deze extra
mogelijkheden nadrukkelijk in het zorgoverleg
gebruiken en analyses in teamoverleg
bespreken.

Directie
IB
Team

Augustus
2021
Afronding
juni 2022
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Opbrengst:
Voortgang SCOL en Leerling SCOL worden afgenomen.
IBer en leerkrachten bespreken de resultaten en stellen evt.
een plan op. Waar nodig is wordt ingezet in bijvoorbeeld
sociaal emotionele gesprekken. SCOL resultaten worden
ook in teamoverleg besproken.
De ICC er (collega die verantwoordelijk is voor
1.12
Cultuur en
het onderwijs in Cultuur) stelt een cultuurplan op
Creatieve vakken voor dit schooljaar.
Dit plan wordt ingediend bij de gemeentelijke
commissie (CCVPO) De ontvangen gelden
worden op die manier verantwoord.
Het cultuurplan is opvraagbaar bij de ICCer.
Opbrengst:
Iedere groep van onze school neemt deel aan de activiteiten
van de CCVPO van de gemeente. Met ondersteuning van
extra subsidie voor muziek is er dit jaar voor elke groep
ook een aanvulling op het al bestaande muziekonderwijs.
Daarnaast is er een specifiek programma opgesteld door de
leerkrachten van onze school.
Een groep ouders begeleidt de uitleen. Vanaf
1.13
Schoolbibliotheek groep 6 kunnen leerlingen boeken digitaal
reserveren.
Doel is verhoging van het leesplezier te
bewerkstelligen en daarmee een hoger niveau van
de leesvaardigheid en begrip. Het project is voor
meerdere jaren en wordt begeleid door de
bibliotheek. Jaarlijks is een leesconsulent voor 40
uur beschikbaar. Wij maken wel beperkt ruimte
van de andere mogelijkheden die het abonnement
voor school biedt. Dit jaar benutten om te
evalueren en te onderzoeken of we van meer
diensten gebruik kunnen en willen maken

ICCer
(Nicolle R/
Simone)
Team

Augustus
2021

Leescoördinator
(Annette)
Angeliek
Directie
Team

Augustus
2021

Afronding
juni 2022

Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Nog meer uitdagen tot lezen
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1.14
Ontwikkeling
onderbouw

In de groepen 1 en 2 zijn en worden dit jaar nog Leerkrachten
steeds stappen gemaakt in het bevorderen van
gr 1, 2, 3 en
meer spelend en bewegend leren. Ook in groep 3 IB-er (Ans)
wordt daar waar mogelijk meer ingezet op
spelend leren. Leerkrachten van groep 3 sluiten
regelmatig aan bij het overleg van groep 1 en 2
om hier samen actief over na te denken en
afspraken te maken over waar en wanneer
spelend leren meer in te zetten.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Een ontwikkeling bij de kinderen die meer past bij hun
ontwikkelingsfase met daarbij een beter aansluitende
overgang van groep 2 naar 3. Daarbij is er meer interactie
tussen de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3.
1.15
Verdere
implementatie
schrijfmethode

In de groepen 1 en 2 wordt dit jaar de
digibordsoftware voor groep 1 en 2 ingezet en
geëvalueerd.

Werkgroep
Team
Directie

Augustus
2021

Wij werken voor groep 3 en 4 met De Zaken van Werkgroep
Zwijssen en voor groep 5, 6, 7 en 8 met
Team
Wereldzaken, Tijdzaken en Wereldzaken. Mede Directie
als gevolg van de situatie rondom Corona zijn de
doelen en afspraken over hoe hiermee te werken
moeten nog onvoldoende afgestemd binnen de
bouwvergaderingen. We willen met
ondersteuning van deze methode het
onderzoekend leren, projectmatig aanbieden en
leren van elkaar verder in gang zetten.

Augustus
2021

Opbrengst:
Aansluiting schrijfonderwijs groepen 1 en 2 naar groep 3
is vloeiend en gebaseerd op dezelfde methode
1.16
Verdere
implementatie
methode Wereld
Oriëntatie

Afronding
juni
2022

Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Samen leren, meer de diepte ingaan, onderzoekend bezig
zijn is een ander leerproces.
De methode wordt regelmatig op de Bovenbouw
geëvalueerd. Veranderingen en aanpassingen worden
geborgd op Sharepoint.
1.17
Verdere
implementatie
rekenmethode

In 2019-2020 is de keuze gemaakt voor WIG5.
In schooljaar 2020-2021 is de methode verder
geïmplementeerd. Maar ook dit schooljaar
optimaliseren wij het gebruik van de methode.
We maken verdere afspraken over toetsing,
rapportcijfers, aanpassing groepsplan rekenen.
Daarbij gebruiken we de observatieformulieren
van de methode om de leerlingen te

Nicolle B.
Team
Directie

Augustus
2021
Afronding
juni 2022
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begeleiden/volgen. We bespreken het werken
met WIG5 en de gemaakte afspraken tijdens
bouwvergaderingen. Gedurende het schooljaar
stellen we indien nodig de afspraken bij. We
borgen deze afspraken.
In 2021-2022 komt de nieuwe ondersteunende
methode Rekenroute uit. Deze willen wij
inzetten voor kinderen die op rekengebied extra
ondersteuning/extra oefening nodig hebben of
een andere leerroute voor rekenen gaan volgen.

1.18
Verdere evaluatie
vak Engels

Opbrengst:
Leerkrachten benutten optimaal de mogelijkheden van de
methode, waarbij de goede mogelijkheid tot differentiëren
optimaal wordt benut om elke leerling op het best
haalbare niveau te krijgen. De methode wordt regelmatig
in de bovenbouw geëvalueerd. Veranderingen en
aanpassingen worden geborgd op Sharepoint. Dit jaar
wordt zodra beschikbaar ook de nieuwe ondersteunende
methode Rekenroute ingezet
Vanuit de situatie rondom Corona, waarbij niet Werkgroep Engels
alle doelen en units behandeld zijn is het vak
geëvalueerd. Verdere evaluatie van de niet
behandelde doelen en units moet in dit
schooljaar gebeuren en geborgd worden in het in
ontwikkeling zijnde onderwijsplan.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst: :
Borgen in onderwijsplan op Sharepoint, en uitgevoerd in
de groepen 6, 7, 8
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HRM
Verbeterdoelen HRM
2.01
Begeleiding
Leerkrachten

Met elk teamlid wordt een
functioneringsgesprek gehouden.
Bij elke leerkracht komen Interne Begeleiders
en/of directie lessen bijwonen.
(coaching of flitsbezoeken)

verantwoordelijk Start en
afronding
Interne
Augustus
begeleiders
2021
Directie
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Verslag functioneringsgesprek.
2.02
De coördinator ICT voert 2,5 dag per
Coördinator ICT
Bovenschoolse week bovenschoolse ICT-taken uit. Daarnaast Directie
heeft hij een halve dag beschikbaar voor de
ICT
ICT-taken op onze school.
Hij is verder lid van de commissie ICT, één van
de beleidscommissies van het bestuur, en heeft
zitting in het bestuur Onderwijsnetwerk ICT
Hellendoorn, waarin de verschillende lokale
besturen zijn verenigd.
Een collega heeft ter ondersteuning en bij
afwezigheid van hem taakuren voor ICT

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Lopend. ICT-er vervult bovenschoolse ICT-taken. De
inspraak en opgedane kennis is van meerwaarde voor
onze school. Bovenschools worden besluiten genomen die
op schoolniveau gestalte krijgen en waar dus een directe
link is met deze ontwikkelingen.
2.03
Scholing
SKOT

Competenties en vaardigheden van het team in Directie
beeld brengen. Wat ontbreekt er nog aan
IB-ers
vaardigheden en competities die binnen het
team ontwikkelt moeten worden.
Drie leerkrachten zijn twee jaar geleden gestart
met de opleiding ‘specialist onderbouw’. Zij
ronden deze naar verwachting in november van
dit schooljaar af.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Gericht inzetten van mensen daar waar nodig is binnen
je team. Uitwisselen van kennis onder elkaar en mensen
met eigen specifieke vaardigheden inzetten.
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Kwaliteit
Verbeterdoelen kwaliteit
3.01
Contacten
met ouders

verantwoordelijk

Informatie avond voor ouders voor alle
Directie
groepen.
Team
Er kan besloten worden voor een centraal
thema.
Alle informatieve ouderavonden vinden op 1
avond plaats. N.B. staat voor nu op de
jaarplanning, maar het is nog zeer de vraag of
de doorgang als gevolg van corona kan
plaatsvinden. Dit zal in ieder geval aan het
begin van dit schooljaar niet mogelijk zijn. Als
alternatief hiervoor zijn informatiefolders
ontwikkeld en worden
kennismakingsgesprekken met ouders gepland.

Start en
afronding
Augustus
2021
Afronding
mei 2022

Opbrengst: lopend
Tijdens de informatieve ouderavonden wordt de
specifieke informatie over de jaargroepen gedeeld met de
ouders.
3.02
Office 365 en
Sharepoint

Office 365 is onze online omgeving waarin
we samenwerken. De onderdelen die we
hiervoor gebruiken zijn SharePoint voor
borging en Groups die geleidelijk aan
vervangen zullen worden door Teams en
kanalen voor werkdocumenten.

Directie
Team

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Het komende jaar zullen we ons focussen op het
gebruik van Teams. Teams zal meer en meer
gebruikt gaan worden en een nieuw vormgegeven
SharePoint zal meer structuur en overzicht moeten
geven in de organisatiestructuur en documentatie.
3.03
Verlagen
administratieve
last

Alleen daar waar nodig en ondersteunend is, Interne
Begeleiders
wettelijk verplicht, kort en bondiger
Directie
schrijven. Wat is doeltreffend en werkdruk
verlagend in administratie voor de leerkracht
zelf zoals bijvoorbeeld het ‘Werken met
Verschillen’. Ook starten we met het
opstellen van onderwijsplan waarin alles
gebundeld is en waarnaar verwezen wordt.

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Efficiënte administratie; toegankelijk, met een zo
laag mogelijke tijdsinvestering door de leerkracht.
3.04
Klasbord

In het vorig schooljaar zijn wij als gevolg van ICT
het onverwachts halverwege het schooljaar per

Augustus 2021
16

1 maart 2021 stoppen van Mijnschoolinfo,
overgestapt op de ouderapp Klasbord. Helaas
heeft Klasbord nog niet alle functionaliteiten
van Mijnschoolinfo. Deze worden de
komende tijd wel voor een belangrijk deel
ontwikkeld. Wij hebben wel gemerkt dat
Klasbord nog in ontwikkeling is en de nodige
kinderziektes heeft. Onze ICT-er is hierover
veelvuldig in contact met de
leverancier/ontwikkelaar van Klasbord om
onze ervaringen en wensen aan te geven.

Afronding
juni 2022

Opbrengst:
Gebruik Klasbord optimaliseren en daarmee het
verbeteren van de communicatiestructuur.
3.05
Toetsing en
afsluiting

In groep 7 zijn er adviesgesprekken voor het Team
VO op basis van de LVS en overige factoren. Directie
Dit wordt door ouders ondertekend.
In groep 8 zijn er weer adviesgesprekken om
te kijken of het advies van groep 7 is
veranderd. Dit wordt door ouders
ondertekend.
Na de eindtoets krijgen alle ouders waarvan
het advies hoger is bericht over
heroverweging. Alle heroverwegingen worden
met de directie besproken. Dat wil niet
zeggen dat het advies verandert
Leerlingen die geen eindtoets maken doen dat
op wettelijke basis. ( zie info overheid)

Augustus 2021
Afronding juni
2022

Opbrengst:
Naast een passend en goed onderbouwd schooladvies
zijn leerling en ouders goed meegenomen in het
adviestraject
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Identiteit
Verbeterdoelen identiteit

verantwoordelijk

4.01
Catechese

Team
directie

De catechese methode van de parochie
geeft ons op dit moment nog te weinig
houvast. Voor dit schooljaar blijven we
gebruik maken van Trefwoord.
Opbrengst:
Lopend. Trefwoord wordt ingezet voor de lessen en de
vieringen.

4.02
Catechese

Het team heeft belangstelling om Jeannette Pastor
Koopman (pastor) enkele catecheselessen te Team
laten verzorgen. Dit naast de lessen uit
bovengenoemde methode Trefwoord. Wel
de vraag of dat dit jaar nog haalbaar is in
verband met de maatregelen rondom corona

Start en
afronding
Augustus
2021
Afronding
Juni 2022

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst: lopend
Aantal catecheselessen is gegeven door de pastor.
4.03
Na de invoering van beide projecten dit jaar Leerkrachten
Communie en blijven monitoren of de ontwikkelingen
gr 4 en 8
Vormsel
volgens verwachting verlopen. De projecten Directie
en de vieringen hebben vorig schooljaar als
gevolg van Corona geen doorgang gehad.
Ook de kinderen waarvan de Communie of
het Vormsel vorig jaar niet kon doorgaan
hierin meenemen.
Er wordt een evaluatie moment gepland met
Jeannette Koopman (pastor parochie).

Augustus
2021
Afronding
juni 2022

Opbrengst: lopend
Voortgang projecten monitoren.
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Management
Verbeterdoelen management
5.01

Opstellen van jaarlijkse begroting OLP en
ICT

verantwoordelijk
Directie
ICTer

Start en
afronding
September
2021
Afronding
juni 2022

5.02

Aanpassen meerjarenbegroting OLP en ICT

Directie
ICTer

September
2021
Afronding
juni 2022

5.03

5.04

5.05

Directie
Met ondersteuning van een extern adviseur
starten met een traject om de organisatie en de
teamcultuur verder te professionaliseren. Met
als opbrengst een breder gedeeld leiderschap.
In oktober 2021 is de eerste studiedag onder
begeleiding van Bureau Meesterschap gepland
Directie
Oplossen opbergproblemen door realiseren
buitenberging. Aanvraag bij bestuur gedaan.
Dit jaar onderzoeken wat kan en mag.
Directie
Onderzoeken ruimtelijke en financiële
mogelijkheden voor een meer uitdagende en bij
voorkeur groenere speelplaats.

November
2020
Afronding
juni 2022
Januari 2022
Afronding
juni 2022
Februari
2022
Afronding
juni 2022
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Bijlagen
Bijlage 1: Evaluatie schooljaar 2019-2020
Bijlage 2: Overzicht inkomsten/uitgaven scholing
Bijlage 3: Leerresultaten

Bijlage 1: Evaluatie schooljaar 2020-2021
Onderwijs
Verbeterdoelen onderwijs

Evaluatie Start en
afronding
1.01
De groepsplannen nog meer aanscherpen om nog Uitgevoerd, maar is een continu
Didactisch handelen beter in kaart te brengen wat de begeleiding, wat proces. Er is de wens om meer
de instructie (tijdens een les) zijn in aansluiting op gebruik te maken van de
de behoefte van de leerlingen.
mogelijkheden die de methodes
Wat zetten we in ‘Werken met verschillen’ en waar bieden. Dit wordt verder
zetten we dit weg in ons digitale systeem. Dit
onderzocht en uitgeprobeerd.
moet voor alle groepen een doorgaande lijn
worden.
Opbrengst: Leerlingen zijn in staat zo optimaal mogelijk te
leren en zich te ontwikkelen.
Meer uniform systeem zodat we meer eenheid hebben en er
een doorgaande lijn komt.
1.02
HGW
Gesprekken met
kinderen

Kind gesprekken worden structureel ingezet. Uit
de evaluatie is gebleken dat leerkrachten hierin
graag meer gefaciliteerd willen worden en dat dit
nog niet altijd in de gewenste periode structureel
lukt.
Meer richten op leren en motivatie, meenemen in
eigen proces (minimaal) bij leerlingen met een
extra ondersteuningsbehoefte.

Dit lukt nu bijna alle
leerkrachten structureel.
Alhoewel tijd/ondersteuning
hiervoor in de klas de
beperkende factor is. In kaart
gebracht wat de lk gebruiken
voor eventuele formulieren met
gesprekken. Met behulp van
NPO-middelen is hiervoor
Opbrengst:
schooljaar 2021-2022 extra
Gerichte aandacht op kind gesprekken, samen richten op ondersteuning. Voor 2021-2022
processen om tot je doel te komen
weer opgenomen

1.03
Wetenschap en
Techniek

Het aanbod voor verbetering van het
techniekonderwijs wordt aan het begin van het
schooljaar direct toegepast vanwege het gebruik
van een nieuwe methode natuur en techniek. Er
worden in deze lessen ook praktische proeven
uitgevoerd volgens de doorgaande leerlijn. De
werkwijze wordt gepland, uitgeprobeerd
geëvalueerd, aangepast. Geïnventariseerd wordt
welke practica-middelen ontbreken, zodat deze in
de jaarbegroting meegenomen kunnen worden.
Daarnaast wordt er in teamvergaderingen aandacht
besteed aan www.ontdekplek.nl waarin een
complete leerlijn techniek en kant en klare lessen
gebruikt worden.

Implementatie en evaluaties
zijn uitgevoerd en vastgelegd.
Behalve dan de inventarisatie
van welke practica-middelen
ontbreken. Hier wordt in de
begroting 2022 geld voor
gereserveerd en moet daarom
in 2021/2022 wel
geïnventariseerd worden. Dit
moet door naar het jaarplan
2021/2022.

Opbrengst:
Aan het eind van het schooljaar is de nieuwe methode
natuur/techniek volledig geïmplementeerd voor de groepen 4
t/m 8. Werkwijzen zijn geëvalueerd en eventueel aangepast
naar onze situatie. Deze aanpassingen worden vastgelegd in
notulen teamvergadering en als werkafspraak op sharepoint/
groepen/vakken/natuurtechniek/ voor de groepen 4-5-6-78 vastgelegd.
1.04
ICT

De ICT’er biedt op maat scholing m.b.t. de
De op maat scholing heeft
verschillende software en hardware die in school plaats gevonden, vaak
gebruikt wordt.
aansluitend aan vergaderingen.
Afgelopen schooljaar is er als gevolg van de situatie Aankomend schooljaar blijft de
rondom corona door alle leerkrachten een enorme aandacht hiervoor volop.
stap gemaakt in de digitale ontwikkeling. Hierop
wordt dit schooljaar verder gebouwd.
Er wordt wegens de veranderende omstandigheden
in school gewerkt aan basisvaardigheden van
leerkrachten gerelateerd aan:
- nieuwe digiborden;
- nieuwe of geactualiseerde methodes die
ingevoerd worden en de bijbehorende
software;
- het werken in de cloud met cloudbased
producten als Microsoft 365, ESIS en
Google t.b.v. de organisatie.
- IBP en AVG
Opbrengst:
Bij het werken aan deze basisvaardigheden staat
gedeeld eigenaarschap en het online samenwerken
met elkaar centraal. Dit bevordert niet alleen de
samenwerking, maar ook de efficiëntie, mede
vanwege gedeeld eigenaarschap, met daarbij

verantwoordelijkheden.
Leerkrachten kunnen werken met:
- Google Classroom in de basis
- Microsoft 365; Mail, Agenda, OneDrive,
Teams en Sharepoint
- ESIS
- Chromebooks t.b.v. de les
- De methodesoftware behorend bij de
methodes die we hanteren.

1.05
ICT

Delen hiervan zullen ook terug te vinden zijn in
1.05; het opstellen van de einddoelen ICT.
Er zijn einddoelen ICT voor leerlingen opgesteld
en op basis daarvan is een verder
ontwikkelde leerlijn opgesteld. Deze wordt dit
jaar met het team ter evaluatie besproken,
gedeeltelijk al ingevoerd en volgend jaar volledig
geïmplementeerd.

De leerlijn ICT vanujt het BiT
is in het schooljaar 2020-2021
geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld, op basis van
inzichten en ervaringen van het
team, doelen vanuit het BiT en
de ervaringen die het
De leerlingen bieden we doelen beschreven in een thuisonderwijs hebben
document, dat niet alleen voorziet in einddoelen, meegebracht. De leerlijn is nu
maar ook in tussendoelen per groep.
dus gespecificeerd op de visie,
missie en werkwijze van de
Hierin worden ook bovenschools doelen bepaald Triangel.
en vastgesteld en dit bovenschoolse document zal
ook refereren naar de kerndoelen.
Sleutelwoorden hierbij zijn:
- Digitaal burgerschap
Sleutelwoorden hierbij zullen zijn:
- 21e eeuwse
 Digitaal burgerschap
vaardigheden
 21e eeuwse vaardigheden
- Mediawijsheid
 Mediawijsheid
- Digitale geletterdheid
Als gevolg van Corona zijn er
Voorstel:
te weinig studiemomenten met
 Leerlingen vanaf groep 5 oriëntatie
het hele team geweest om de
aanbieden basisvaardigheden computer
leerlijn voldoende te
 Oriëntatie verschillende leerlijnen op het
implementeren voldoende uit
gebied
te rollen. Aan onderdelen is
gewerkt. Maar om dit
Opbrengst: Er zijn concrete einddoelen voor leerlingen
voldoende te doen wordt dit
opgesteld, aan de hand daarvan wordt een passend aanbod voortgezet in 2021-2022
samengesteld. Het team wordt geschoold in hoe het aanbod in
de praktijk moet worden.

1.06
RT ( Werkplaats)

De RT-er heeft korte lijnen met de leerkracht. Er RT is nu alleen voor de
wordt meer ingezet op de middengroep (III scores) onderbouw, ondersteuning
Er wordt meer gewisseld met de groepen (iedere 12 voortzetten met ondersteuning
weken)
in de groep
De IB-er behoudt het overzicht.
Opbrengst:
Door extra uitleg en pre teaching zullen leerlingen sneller
aan kunnen sluiten bij het aanbod in de groep waardoor de
resultaten hoger kunnen uitvallen.

1.07
Pluslijn en
leerroutes op eigen
niveau
(Werkplaats)

1.08
Borging Take it
Easy

De Werkplaats op dit gebied meer kort laten sluiten Blijven inzetten op de
met de leerkracht, gezamenlijke overdracht
verbinding met de groep.
leerkracht, IB, en hoogbegaafdheidspecialist twee Duidelijker in beeld brengen
keer per jaar. Gaan werken met een screeningslijst wanneer een RT-er met ouders
voor hoogbegaafden.
communiceert of bij
Meer duidelijkheid wat de leerlingen in de klas
gesprekken aanwezig is
moeten doen. Voortgang inzetten op kind
gesprekken om proces te begeleiden naar de
doelen.
Opbrengst: Verlichting in de groepen, welbevinden van
leerlingen worden beter. Meer verbinding krijgen tussen
leerkracht en Werkplaats.
Uit de evaluatie is gekomen dat er enkele
aanpassingen moeten komen in de Methode.
Aanpassingen zijn in het lesgeven gemaakt, maar
moeten nu nog vastgelegd/geborgd worden.
Opbrengst:
Borgen op Sharepoint, en uitgevoerd in de groepen 6, 7, 8

Borging is gebeurd in een
huiswerk document; daarbij is
uitgegaan van de coronasituatie
waarbij niet alle doelen en units
behandeld zijn. Deze moet
herzien worden. Engels moet
dus wel geëvalueerd worden en
geborgd, maar in het nieuwe
schooljaar. Wat wel aangepast
is, is dat in groep 6 alleen
woordjes getoetst worden.
1.09
We gaan de doorgaande lijn voor
Als gevolg van de situatie
Sociaal emotioneel het lesaanbod voor sociale en emotionele verder rondom Corona is dit plan
ontwikkelen. Met het team onderzoeken we hoe we slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
het volgende in 2020/2021 al kunnen starten en
De doelstellingen worden
zetten we dat wat mogelijk is al in:
doorgeschoven naar 2021Groep 1: De inspiratiemap ‘Groei in je groep’
2022.
met ervaringsgerichte activiteiten om de
Gr 5: Leerlingen hebben als
groeimindset te stimuleren wordt gebruikt.
aanvulling Mindfulness gehad
Groep 2: Ans Rodijk volgt de trainerscursus ‘In je wat beter bij de leeftijdsgroep
sas met de kleuterklas’ en gaat deze lessen in de past dan Mindset.
groepen 2 aanbieden.
. Deze is vrij pittig en kunnen
Groep 3: In overleg met groep 1 > De
we eventueel aanvullen met
inspiratiemap met activiteiten ‘Groei in je
Mindfulness van een extern
groep’ van platform Mindset wordt gebruikt.
bureau. Uit de evaluatie is

Groep 4: Lisanne volgt de trainerscursus ‘In je sas gebleken dat het beter bij de
met Zus en Sas’ en gaat deze lessen in de groepen leeftijd past. Ter aanvulling de
4 aanbieden.
middenbouw map "groei in je
Groep 5: Marije biedt in de
groep”.
groep ‘Mindset met Fixie en Growie’ van
Platform Mindset aan.
Groep 6: Ellen tB biedt de lessen aan van ‘In je sas
met de klas’
Groep 7: Marije biedt in de
groep ‘LEF! Mindset voor tieners van
Platform Mindset aan.
Groep 8: Marije biedt in de groep de training ‘Ik
leer leren’ aan ter voorbereiding op het VO.
Marije biedt in de
groep ‘Mindset met Fixie en Growie’ van
Platform Mindset aan.
Marije biedt in de
groep ‘Mindset met Fixie en Growie’ van
Platform Mindset aan.
We onderzoeken of voor 2021-2022:
Of de Mindsetlessen in groep 5 door de eigen
leerkracht kunnen worden gegeven.
Opbrengst:
Een pedagogisch klimaat krijgen waar kinderen zich veilig
in voelen, de leerlingen zijn zelf betrokken om dit te
realiseren en zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
1.10
SCOL

We maken gebruik van SCOL. De lijst is uitgebreid Is uitgevoerd. Wel willen we
met de monitor sociale vaardigheid.
nog meer gebruik maken van
Voorafgaand aan de afname van SCOL vullen de de mogelijkheden van SCOL
leerkrachten een sociogram in. Aanvulling begin
van het jaar een sociogram.
Opbrengst:
Voortgang SCOL en Leerling SCOL worden afgenomen.
IBer en leerkrachten bespreken de resultaten en stellen evt.
een plan op. Waar nodig is wordt ingezet in bijvoorbeeld
sociaal emotionele gesprekken. In oktober zijn met alle
ouders van de leerlingen hier gesprekken over.

1.11
Cultuur en
Creatieve vakken

De ICC er (collega die verantwoordelijk is voor het Cultuurplan is opgesteld.
onderwijs in Cultuur) stelt een cultuurplan op voor Helaas kon veel als gevolg van
dit schooljaar.
Corona niet doorgaan.
Dit plan wordt ingediend bij de gemeentelijke
commissie (CCVPO) De ontvangen gelden worden
op die manier verantwoord.
Het cultuurplan is opvraagbaar bij de ICCer.
Opbrengst:
Iedere groep van onze school neemt deel aan de activiteiten
van de CCVPO van de gemeente. Daarnaast is er een
specifiek programma opgesteld door de leerkrachten van onze
school.

1.12
Een groep ouders begeleidt de uitleen. Vanaf groep We zetten de bibliotheek volop
Schoolbibliotheek 6 kunnen leerlingen boeken digitaal reserveren.
in. A.g.v. de situatie rondom
Doel is verhoging van het leesplezier te
Corona moet de evaluatie en
bewerkstelligen en daarmee een hoger niveau van het onderzoek van de extra
de leesvaardigheid en begrip. Het project is voor diensten nog plaatsvinden.
meerdere jaren en wordt begeleid door de
bibliotheek. Jaarlijks is een leesconsulent voor 40
uur beschikbaar. Wij maken wel beperkt ruimte van
de andere mogelijkheden die het abonnement voor
school biedt. Dit jaar benutten om te evalueren en
te onderzoeken of we van meer diensten gebruik
kunnen en willen maken
Opbrengst:
Nog meer uitdagen tot lezen
1.13
Bouw!

Bouw! Is een interventieprogramma ter
voorkoming van leesproblemen.
Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst
de weg.
Gebleken is dat leerlingen die het programma
volgden een significant betere leesontwikkeling
doormaakten Daarnaast was het zelfvertrouwen
toegenomen.
Inzet in met name groep 3 en 4. Start in groep 2 is
ook mogelijk. Afronden kan plaats vinden in groep
5.
Leerkrachten en IB-ers kijken samen wie in
aanmerking komt voor het programma.
Opbrengst:
Programma Bouw! Inzetten en resultaten monitoren.

Bouw! is ten tijde van
schoolsluiting a.g.v. Corona
tijdelijk niet ingezet. Nu wel
weer volop. Is een lopend
proces. Opbrengst wordt
gerealiseerd.

1.14
Ontwikkeling
onderbouw

In de groepen 1 en 2 zijn en worden dit jaar nog De stappen worden gemaakt.
steeds stappen gemaakt in het bevorderen van meer De aansluiting van 2 naar 3
spelend en bewegend leren. Dit jaar wordt gebruikt moet nog meer vorm krijgen.
om hierin groep 2 en 3 meer aan te laten sluiten.
Het overleg hierover moet ook
Ook in groep 3 wordt daar waar mogelijk meer
meer in de structuur gebracht
ingezet op spelend leren. Leerkrachten van groep 3 worden.
sluiten regelmatig aan bij het overleg van groep 1 en
2 om hier samen actief over na te denken en
afspraken te maken over waar en wanneer spelend
leren meer in te zetten.
Opbrengst:
Een ontwikkeling bij de kinderen die meer past bij hun
ontwikkelingsfase met daarbij een beter aansluitende
overgang van groep 2 naar 3. Daarbij is er meer interactie
tussen de leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3.

1.15
Verdere
implementatie
schrijfmethode

Vanuit het advies van de werkgroep is gekozen en
gestart met een nieuwe methode. Wij gebruikten de
schrijfmethode Pennenstreken 1. Enkele methodes
zijn in de klas uitgeprobeerd om tot een keuze te
komen. De keuze is gevallen op Pennenstreken 2.
Dit jaar gebruiken om te evalueren en verder te
implementeren.
In de groepen 1 en 2 wordt dit jaar de
digibordsoftware voor groep 1 en 2 ingezet en
geëvalueerd.

De methode is ingevoerd.
De digibordsoftware voor de
groepen 1 en 2 is pas later
ingezet. In 2021-2022 wordt
dit geëvalueerd en wordt het
doel opgesteld voor 2021-2022

Opbrengst:
De methode wordt regelmatig op de Bovenbouw geëvalueerd.
Veranderingen en aanpassingen worden geborgd op
Sharepoint.
1.16
Verdere
implementatie
methode Wereld
Oriëntatie

Wij werken voor groep 3 en 4 met De Zaken van De methode wordt volop
Zwijssen en voor groep 5, 6, 7 en 8 met
ingezet. Mede als gevolg van
Wereldzaken, Tijdzaken en Wereldzaken.
de situatie rondom Corona zijn
Afspraken over hoe hiermee te werken moeten nog de doelen en afspraken over
beter afgestemd en geborgd worden. We willen met hoe hiermee te werken moeten
ondersteuning van deze methode het onderzoekend nog onvoldoende afgestemd
leren, projectmatig aanbieden en leren van elkaar binnen de bouwvergaderingen.
verder in gang zetten.
Opbrengst:
Samen leren, meer de diepte ingaan, onderzoekend bezig zijn
is een ander leerproces.
De methode wordt regelmatig op de Bovenbouw geëvalueerd.
Veranderingen en aanpassingen worden geborgd op
Sharepoint.

1.17
Verdere
implementatie
rekenmethode

Vorig schooljaar is de keuze gemaakt voor WIG5.
Dit schooljaar 2020-2021 gaan we de methode
verder implementeren. We maken verdere
afspraken over toetsing, rapportcijfers, aanpassing
groepsplan rekenen. Daarbij gebruiken we de
observatieformulieren van de methode om de
leerlingen te begeleiden/volgen. We bespreken het
werken met WIG5 en de gemaakte afspraken
tijdens bouwvergaderingen. Gedurende het
schooljaar stellen we indien nodig de afspraken bij.
We borgen deze afspraken.
Opbrengst:
Leerkrachten benutten optimaal de mogelijkheden van de
methode, waarbij de goede mogelijkheid tot differentiëren
optimaal wordt benut om elke leerling op het best haalbare
niveau te krijgen. De methode wordt regelmatig in de
bovenbouw geëvalueerd. Veranderingen en aanpassingen
worden geborgd op Sharepoint.

Wordt regelmatig op de
bouw/team-vergadering
geëvalueerd. Dit moet
voorlopig ook blijven. In 21-22
komt de nieuwe
ondersteunende methode
Rekenroute uit. Deze willen wij
gaan inzetten voor kinderen
die op rekengebied extra
ondersteuning/extra oefening
nodig hebben of een andere
leerroute voor rekenen gaan
volgen.

HRM
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2.01
Begeleiding
Leerkrachten

Met elk teamlid wordt een
functioneringsgesprek gehouden.
Bij elke leerkracht komen Interne Begeleiders
en/of directie lessen bijwonen.
(coaching of flitsbezoeken)
Opbrengst:
Verslag functioneringsgesprek.

Evaluatie
Start en afronding
Jaarlijks terugkerend

2.02
De coördinator ICT voert 2,5 dag per
Lopend, wordt volgend jaar zo
Bovenschoolse week bovenschoolse ICT-taken uit. Daarnaast voortgezet
ICT
heeft hij een halve dag beschikbaar voor de
ICT-taken op onze school.
Hij is verder lid van de commissie ICT, één van
de beleidscommissies van het bestuur, en heeft
zitting in het bestuur Onderwijsnetwerk ICT
Hellendoorn, waarin de verschillende lokale
besturen zijn verenigd.
Een collega heeft ter ondersteuning en bij
afwezigheid van hem taakuren voor ICT
Opbrengst:
Lopend. ICT-er vervult bovenschoolse ICT-taken. De
inspraak en opgedane kennis is van meerwaarde voor
onze school. Bovenschools worden besluiten genomen die
op schoolniveau gestalte krijgen en waar dus een directe
link is met deze ontwikkelingen.
2.03
Scholing
SKOT

Competenties en vaardigheden van het team in Lopend, wordt volgend jaar zo
beeld brengen. Wat ontbreekt er nog aan
voortgezet
vaardigheden en competities die binnen het
team ontwikkelt moeten worden.
Drie leerkrachten zijn vorig jaar gestart met de
opleiding ‘specialist onderbouw’. Zij ronden
deze naar verwachting dit schooljaar af.
Opbrengst:
Gericht inzetten van mensen daar waar nodig is binnen
je team. Uitwisselen van kennis onder elkaar en mensen
met eigen specifieke vaardigheden inzetten.

Kwaliteit
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3.01
Contacten
met ouders

Informatie avond voor ouders voor alle
groepen.
Er kan besloten worden voor een centraal
thema.
Alle informatieve ouderavonden vinden op 1
avond plaats. N.B. staat voor nu op de
jaarplanning, maar het is nog zeer de vraag of
de doorgang als gevolg van corona kan
plaatsvinden. Dit zal in ieder geval aan het
begin van dit schooljaar niet mogelijk zijn. Als
alternatief hiervoor worden folders ontwikkeld
en worden kennismakingsgesprekken met
ouders gepland.

Evaluatie
Start en afronding
Als gevolg van de maatregelen rondom
Corona kon dit niet doorgaan en zijn
informatiefolders/presentaties gemaakt
en met ouders gedeeld.

Opbrengst: lopend
Tijdens de informatieve ouderavonden wordt de
specifieke informatie over de jaargroepen gedeeld met de
ouders.
3.02
Office 365 en
Sharepoint

Alle communicatie binnen het team vindt
Lopend, in jaarplan 2021-2022 tekst wel
plaats middels het Officepakket.
actualiseren naar huidige
Het streven is om papierloos te vergaderen. ontwikkelingen.
Dit schooljaar wordt door het team
gecommuniceerd in de zgn. Leerkrachten
Group.
Borging van werkafspraken en procedures
vindt plaats in Sharepoint.
Verdere ontwikkeling hierbij van de
vaardigheden van teamleden voor
onlineoverleg met onder andere Teams. Een
direct gevolg van hetgeen de situatie rondom
Corona van ons vraagt
Opbrengst lopend:
Effectief vergaderen en doelmatig gebruik van
Office365 en Sharepoint.

3.03
Verlagen
administratieve
last

Alleen daar waar nodig en ondersteunend is,
wettelijk verplicht, kort en bondiger schrijven.
Wat is doeltreffend en werkdruk verlagend in
administratie voor de leerkracht zelf zoals
bijvoorbeeld het ‘Werken met Verschillen’.
Opbrengst:
Efficiënte administratie; toegankelijk, met een zo laag
mogelijke tijdsinvestering door de leerkracht.

3.04

Mijn Schoolinfo, optimaliseren en daarmee het Mijnschoolinfo is onverwachts

Lopend, verder ontwikkelen. Een en
ander ook samenvatten in een op te
stellen onderwijsplan waar alles
gebundeld is en waarnaar verwezen
wordt.

Mijn Schoolinfo verbeteren van de communicatiestructuur.
De ICT-coördinator onderhoudt daarvoor
contacten met de leverancier.
Opbrengst: Inlezen NAW-aanpassingen door ouders
in onze eigen leerlingenadministratie, gebruik
groepspagina’s, ook ouders van instroomleerlingen
kunnen voor de definitieve startdatum via
Mijnschoolinfo de nieuwsbrieven ontvangen.

3.05
Toetsing en
afsluiting

In groep 7 zijn er adviesgesprekken voor het
VO op basis van de LVS en overige factoren.
Dit wordt door ouders ondertekent.
In groep 8 zijn er weer adviesgesprekken om
te kijken of het advies van groep 7 is
veranderd. Dit wordt door ouders
ondertekend.
Na de eindtoets krijgen alle ouders waarvan
het advies hoger is bericht over
heroverweging. Alle heroverwegingen worden
met de directie besproken. Dat wil niet
zeggen dat het advies verandert
Leerlingen die geen eindtoets maken doen dat
op wettelijke basis. ( zie info overheid)
Opbrengst:
Naast een passend en goed onderbouwd schooladvies
zijn leerling en ouders goed meegenomen in het
adviestraject

halverwege het schooljaar per 1 maart
2021 gestopt. Hierdoor moesten wij
overstappen op een andere ouderapp.
Wij hebben gekozen voor Klasbord.
Helaas heeft Klasbord nog niet alle
functionaliteiten van Mijnschoolinfo.
Deze worden de komende tijd wel voor
een belangrijk deel ontwikkeld. Wij
hebben wel gemerkt dat Klasbord nog
in ontwikkeling is en de nodige
kinderziektes heeft. Onze ICT-er is
hierover veelvuldig in contact met de
leverancier/ontwikkelaar van Klasbord
Is uitgevoerd. Als gevolg van Corona
zijn de gesprekken online gevoerd. Doel
is om volgend schooljaar de gesprekken
weer op school te voeren.
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4.01
Catechese

De catechese methode van de parochie
geeft ons op dit moment nog te weinig
houvast. Voor dit schooljaar blijven we
gebruik maken van Trefwoord.

Evaluatie
Start en afronding
Idem voor aankomend schooljaar

Opbrengst:
Lopend. Trefwoord wordt ingezet voor de lessen en de
vieringen.
4.02
Catechese

Het team heeft belangstelling om Jeannette A.g.v. Coronamaatregelen heeft dit niet
Koopman (pastor) enkele catecheselessen te plaats kunnen vinden. Doorzetten naar
laten verzorgen. Dit naast de lessen uit
volgend schooljaar
bovengenoemde methode Trefwoord. Wel de
vraag of dat dit jaar nog haalbaar is in verband
met de maatregelen rondom corona
Opbrengst: lopend
Aantal catecheselessen is gegeven door de pastor.

4.03
Na de invoering van beide projecten dit jaar De vieringen zijn het afgelopen jaar
Communie en blijven monitoren of de ontwikkelingen
geweest. Evaluatie nog niet geweest.
Vormsel
volgens verwachting verlopen. De projecten Werkgroepen vanuit de kerk beraden
en de vieringen hebben vorig schooljaar als zich nog.
gevolg van Corona geen doorgang gehad. Ook
de kinderen waarvan de Communie of het
Vormsel vorig jaar niet kon doorgaan hierin
meenemen.
Er wordt een evaluatie moment gepland met
Jeannette Koopman (pastor parochie).
Opbrengst: lopend
Voortgang projecten monitoren.

Management
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5.01

Evaluatie
Start en afronding
Opstellen van jaarlijkse begroting OLP en ICT Beide begrotingen volgens plan
uitgevoerd.

5.02

Aanpassen meerjarenbegroting OLP en ICT

Begroting volgens plan uitgevoerd.

5.03

Met ondersteuning van een extern adviseur
starten met een traject om de organisatie en de
teamcultuur verder te professionaliseren. Met
als opbrengst een breder gedeeld leiderschap.

Als gevolg van beperking door
Coronamaatregelen kon het team niet
fysiek samen hiermee aan de slag. Er is
wel een keuze gemaakt voor een extern
adviseur van Bureau Meesterschap.
Hiermee zijn de voorbereidende
gesprekken gevoerd.

5.04

Oplossen opbergproblemen door realiseren
buitenberging. Aanvraag bij bestuur gedaan.
Dit jaar onderzoeken wat kan en mag.

Door een aannemer zijn een aantal
voorbeeldschetsen gemaakt. 2021-2022
verder oppakken

5.05

Onderzoeken ruimtelijke en financiële
Niet gerealiseerd, doorschuiven naar
mogelijkheden voor een meer uitdagende en bij volgend schooljaar.
voorkeur groenere speelplaats.

Bijlage 2: Overzicht inkomsten/uitgaven scholing
Op het moment van publicatie zijn de toegekende middelen voor scholing nog niet bekend. Deze bijlage
wordt in de loop van het schooljaar toegevoegd.

Bijlage 3: Leerresultaten
In deze bijlage een overzicht van de leerresultaten van schooljaar 2020-2021.
De resultaten zijn voor de interne begeleider en leerkracht mede aanleiding voor de inhoud van de
groepsplannen in schoolplannen 2021-2022. Waarbij opgemerkt dat de eindtoetsen 2019-2020 als gevolg van
de situatie rondom het Coronavirus in oktober van 2020 zijn afgenomen.
Verklaring afkortingen bij de tabel:
VS=Vaardigheids Score IO=Inspectie Ondergrens LG=Landelijk Gemiddelde

Bijlage 4: Monitor Sociale Veiligheid 2020-2021 (SCOL)

