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1 Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2019-2020 van de 14e Montessorischool ‘De Jordaan’. 
Het verslag is bedoeld als een verantwoording aan het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en 
de ouders in het algemeen. In dit jaarverslag kijken wij terug op het afgelopen schooljaar, waarbij de 
planning zoals beschreven in het Schoolplan 2019-2023, alsmede het voor dit jaar opgestelde 
jaarbord, worden betrokken. Naast een beschrijving van de context en de kengetallen gaat het over 
de onderwijsontwikkeling, de zorg voor de leerlingen, het personeelsbeleid, de organisatie en het 
management, de financiën, de huisvesting, de Tussen Schoolse Opvang en de activiteiten van de 
Medezeggenschapsraad en Ouderraad. In dit Jaarverslag uiteraard ook aandacht voor de 
corona-crisis en de impact die dit heeft gehad op het onderwijs en op de bij de school betrokkenen. 
Daarnaast is er ook even aandacht voor de thema’s en projecten die in school zijn gehouden. 
Tenslotte komen nog diverse kleinere onderwerpen aan bod. 
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2 Context en kengetallen  
 
Context 
Het afgelopen schooljaar werd sterk overschaduwd door de corona-crisis. Deze crisis heeft grote 
maatschappelijke gevolgen en bij het opstellen van dit jaarverslag is het nog onduidelijk hoe het 
komend schooljaar er uit zal zien.  
 
Met ingang van 15 maart sloten de scholen en moesten de kinderen thuisblijven. Dit vroeg veel van 
de kinderen, ouders en het onderwijspersoneel. Onvoorbereid moest een vorm van thuisonderwijs 
worden opgestart. Scholen zochten naar een passende oplossing om de kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden. De eerste twee weken besteedden de leerkrachten aan het organiseren van het 
thuisonderwijs. Er werden werkpakketjes samengesteld, die volgens een strikt rooster konden 
worden opgehaald. Er werd een structuur opgezet waarbij (instructie)filmpjes werden opgenomen 
die vervolgens via google classroom werden gedeeld met de kinderen. Classroom werd ook gebruikt 
om werk op klaar te zetten voor de kinderen en de kinderen konden inloggen op online werk, zoals 
Alles Telt rekenen. Er werd gewerkt met google-meet. Er moest worden gezocht naar een goede en 
werkbare vorm daarin. Meets met grote groepen bleek zeker niet optimaal. Leerkrachten hebben 
ervaren dat het ontbreken van het directe contact dat je in de klas hebt, een groot gemis is en dat 
een ‘meet’ zeker geen vervanging is voor dit contact.  
Iedereen moest mee in deze beweging en dat betekende een versnelling in het verwerven van 
vaardigheden op en met de computer. Het schoolteam heeft hierin een flinke stap gemaakt.  
Niet alle gezinnen waren toegerust om allemaal tegelijk op een computer of laptop te werken. Deze 
situatie vroeg heel veel improvisatievermogen van de ouders om hun kind ook het thuisonderwijs te 
kunnen laten volgen. De school heeft deze periode ruim 40 devices uitgeleend aan ouders / kinderen, 
zodat zij deel konden nemen aan het thuisonderwijs. Voor ouders  kwam daarbij dat zij hun eigen 
werkzaamheden moesten combineren met het thuisonderwijs, een forse opgave. Wij zijn dankbaar 
dat zoveel ouders zich hebben ingezet om de kinderen te faciliteren bij het thuisonderwijs. En begrip 
toonden in situaties waarin iets niet helemaal vlekkeloos verliep.  
Het was goed te zien dat gedurende de periode van schoolsluiting het thuisonderwijs zich goed 
ontwikkelde en dat vrijwel alle kinderen deelnamen. Met de kinderen die niet zichtbaar deelnamen 
aan de lessen, namen de leerkrachten contact op en onderzochten de reden waarom er niet werd 
meegedaan. Veelal ging het om technische problemen.  
In de sluitingsperiode heeft een heel klein deel van de ouders gebruik gemaakt van de opvang op 
school. Deze opvang is in eigen beheer georganiseerd en werd gedaan door leerkrachten en een 
TSO-medewerker.  
Na de meivakantie mochten de kinderen deels weer naar school. Wij kozen voor het model ‘dag op 
dag af’  en ontvingen halve klassen. Op school kregen de kinderen de gelegenheid weer samen te zijn 
en te werken en kregen opdrachten mee voor de dag waarop zij niet naar school kwamen. Vrijwel 
alle kinderen kwamen naar school, hoewel wij toch ook signalen van ouders ontvingen die nog niet 
gerust waren op de situatie. Drie leerkrachten bleven thuis (risico-groep) en werden vervangen door 
leerkrachten die anders zorgarrangementen leidden.  
In deze periode stond het sociaal welbevinden voorop. De kinderen hadden elkaar lang niet gezien en 
hadden elkaar echt gemist. De sociale interactie ten tijde van thuisonderwijs stond op een laag pitje 
en het was belangrijk hier weer alle aandacht aan te geven.  Maar er werd natuurlijk ook gewerkt en 
samengewerkt.  
In juni mochten alle kinderen weer naar school komen. Dat zorgde aanvankelijk voor onrust en 
ongerustheid onder een aantal ouders en leerkrachten. Het vroeg ook om logistieke maatregelen in 
en rond de school om te kunnen voldoen aan de geldende richtlijnen. Een werkgroep met daarin 
ouders, MR, maakte in overleg met de directie een plan voor de routing, zorgden voor materialen om 
dit uit te voeren en zo konden wij tot de zomervakantie maatregelen treffen om te kunnen voldoen 
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aan de richtlijnen. Ook de schooltijden werden aangepast, teneinde de drukte voor- en na schooltijd 
te kunnen beheersen. In deze periode kwamen langzaamaan de kinderen die thuis waren gebleven, 
weer naar school.  
In de periode maart – zomervakantie, stonden veel activiteiten gepland. Er waren excursies -zoals 
naar het Archeon en Naturalis- maar ook de meerdaagse schoolreizen voor de midden- en 
bovenbouw en de Olympische sportdag in vastgelegd. Deze konden geen doorgang vinden en dat 
was een grote teleurstelling. Het afscheid van groep 8, altijd met een zelfgemaakte musical, kon in 
aangepaste vorm plaatsvinden. Er werden filmsets gebouwd en de musical werd als film opgenomen. 
Ook werd er voor de kinderen een heel fraaie glossy gemaakt en gingen de kinderen van groep 8 op 
initiatief van enkele ouders ‘buiten’schooltijd op een tweedaags kamp. Dit alles bood een volwaardig 
afscheid van onze achtste groep.  
 

  
 Groep 8 zong de liedjes van de musical buiten, op de nieuwe tribune, voor de andere kinderen.  

 
Toen de school in augustus 2019 startte, was het schoolplein vrijwel gereed. Het plein had een heuse 
metamorfose ondergaan. Een fantastische werkgroep van ouders hebben samen met het bedrijf ‘De 
Twee Heren’ een prachtig school-speelplein gerealiseerd. Al vanaf de start was te zien dat de 
kinderen op een andere manier speelden, ander spel werd bedacht en de spreiding over het plein 
veel beter was. Later in het jaar werden de bomen geplant en in het voorjaar tot de zomer liep alles 
enorm uit. Zo ontstaat er een groene oase in de binnenstad.  
De straat voor de school leverde iets meer problemen op. Bij terugkeer op school was de straat 
volledig opgebroken en het duurde enkele weken alvorens de straat was gelegd. De straat is nu 
autovrij en dat geeft de school veiligheid en ruimte. In covid-19 tijd kwam dit heel goed van pas, 
omdat de gehele straat benut kon worden om zoveel mogelijk de RIVM-richtlijnen uit te voeren.  
In de gebouwen is het afgelopen jaar licht onderhoud gepleegd. Zorg blijft er over het 
klimaatsysteem en het daarbij behorende frequente onderhoud. Zo waren de losse airco’s op de 
bovenverdieping van E99 een half jaar buiten gebruik en vond er wederom een wisseling plaats van 
installatiebedrijf dat onderhoud moet doen aan het systeem.  
 
Kengetallen  
 
Ontwikkeling leerlingaantal 
Het leerlingaantal was op de teldatum van 1 oktober 2019  lager dan het vorige jaar: 410.  
De instroom over het hele jaar genomen liep terug en wij hebben iedere periode plaatsen 
overgehouden. De trend van het dalend aantal aanmeldingen zet door, evenals het aantal 
verhuizingen van gezinnen uit het Centrum van de stad.  
Het aantal kinderen in de onderbouw was aan het eind van het schooljaar 134 (tegen 161 in 2019)  
De aanmeldingsprocedure loopt volgens het toelatingsbeleid van de gemeente Amsterdam en de 
Scholenring. Ouders die onze school als voorkeur opgaven, leverden hun aanmeldingsformulier op 
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onze school in. De kinderen werden ingevoerd in Scholenring en gedurende de periodes van 
aanmelding had de school een goed beeld van het aantal aanmeldingen. Niet alle ouders maakten 
gebruik van hun plaats en in een enkel geval verhuisden de mensen tijdens de coronatijd vóórdat ze 
op school kwamen.  
Wij konden alle kinderen toelaten die de school als voorkeur hadden opgegeven, maar onze school 
geen voorrangsschool is.  
 
Het afgelopen schooljaar waren er  veel verhuizingen. Er kwam het afgelopen schooljaar twee 
zij-instromers op school. Tegenover 58 kinderen (61 in 2018-2019) die op school kwamen, stond een 
uitstroom van 84 kinderen (78 in 2018-2019).  
Naast de reguliere uitstroom van groep 8, verlieten 34 kinderen (30 in 2018-2019) lopende het 
schooljaar de school.  
 
De onderbouwgroepen sloten het jaar af met een gemiddelde van 22,3 kinderen ( was 26.8 in 
2018-2019) Om reden van een lager instroomgetal en een laag groepsgemiddelde is besloten een 
onderbouwgroep aan het eind van het schooljaar op te heffen. 
Het groepsgemiddelde zal zeker ook invloed hebben op het aantal klassen dat gevormd kan worden 
in schooljaar 2021-2022.  
De teldatum van 1 oktober 2019 is bepalend voor de formatie voor het schooljaar 2020 – 2021. De 
daling  van het leerlingaantal heeft veel invloed op onze formatie.  
Komend schooljaar hebben de bovenbouwgroepen door de instroom vanuit de middenbouw een 
groepsgrootte van 28 á 30  kinderen. De middenbouwgroepen zijn komend schooljaar wat kleiner, 
mede door het lager aantal kinderen dat doorstroomt naar de middenbouw. (gemiddeld 25 kinderen)  
Schooljaar (2020-2021) zullen er 16 groepen zijn: vijf onderbouwgroepen, zes middenbouwgroepen 
en vijf bovenbouwgroepen.  
 

 
 
schooljaar 01 oktober Leeftijd 4-7 Leeftijd >8 Gew. 0.30 Gew. 1.20 
2016 – 2017 419 224 195 1 2 
2017 - 2018 428 229 199 1 2 
2018 – 2019 425 222 203 1 2 
2019 - 2020 410 205 205 1 2 
2020 - 2021 387 205 182   
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Het grootste deel van onze kinderen is afkomstig uit het Centrum, 62% . De andere kinderen komen 
van buiten ons stadsdeel. Een groot deel van deze kinderen komt uit het gebied direct achter de 
Nassaukade / Helmersbuurt. In de onderbouw is een lichte afname te zien van kinderen die buiten 
het Centrum wonen. ( 33 %) 
 
Het aantal aanmeldingen voor de school is het afgelopen jaar gedaald. De verwachting is dat deze 
trend zich ook komend schooljaar zich voortzet.  
Veel ouders besluiten op een laat moment hun aanmelding in te leveren. Er is veel ruimte op de 
scholen in het Centrum en Oud-West. In Scholenring is te zien dat vrijwel alle scholen de laatste 
aanmeldperiodes plaatsen open hadden.  
Leerlinggewicht speelt geen grote rol op de 14e Montessori, door het relatief hoge opleidingsniveau 
van de ouders. 
Er zitten diverse niet-Nederlandssprekende kinderen op school, veelal kinderen van expats vanuit de 
hele wereld. Wij zijn door het VVE-light project verbonden aan Peuter Speelzaal  (PSZ) ‘t Klavertje. 
Door de verandering van de criteria voor het verkrijgen van een indicatie en na de harmonisatiewet, 
neemt het aantal geïndiceerde kinderen af.  
De kinderen in de onderbouw kregen één maal per week een aanbod gericht op het ontwikkelen van 
de woordenschat. Wij hebben de beschikbare tijd voor VVE die wij vanuit de gemeente gesubsidieerd 
krijgen, uitgebreid naar een volledige dag.  
Dit aanbod is afgestemd met het werk in de klas en de leraar van betreffende groepen kunnen met 
de kinderen in de klas verder werken aan het geboden taalaanbod. 
Er zijn 3 kinderen die  vallen onder de gewichtenregeling, NT2. 
 
Cito 
De scores van de Cito Eindtoets waren in de afgelopen schooljaren respectievelijk 
541,3, 443.8, 439.7 en 442,1  
Er is dit schooljaar geen Cito-eindtoets afgenomen. De Onderwijsinspectie heeft ingestemd met het 
besluit dit jaar geen eindtoetsen groep 8 af te nemen in verband met de coronacrisis.  
De voorlopige adviezen van groep 7 zijn in december met de ouders besproken en daaruit zijn de 
definitieve adviezen gekomen. Er heeft geen bijstelling van de adviezen plaatsgevonden. 
   
Uitstroomgegevens groep 8 
Aan het eind van het afgelopen schooljaar verlieten 50  kinderen uit groep 8 de school. 
VMBO BL:        1 VMBO KL:    1 
VMBO TL:        6 HAVO :         7  
HAVO/VWO: 10 VWO:         25  
 
Cito, de tussenopbrengsten 
In hoofdstuk 4 van dit jaarverslag zijn de tussenopbrengsten -voorzien van een korte toelichting-  van 
onze school gevoegd. 
 
Tussentijdse uitstroom 
Gedurende het schooljaar  2019 – 2020 verlieten  34 kinderen onze school. 
24 kinderen gingen wegens verhuizing naar een andere school. Van deze groep verhuisden 3 
kinderen naar het buitenland, 17 kinderen verhuisden naar een andere gemeente en 4 kinderen 
verhuisden binnen de stad. De  verhuizingen betrof kinderen door alle groepen heen.  ( 8 kinderen 
onderbouw, 9 kinderen middenbouw en 7 kinderen bovenbouw) 
 

7 

 



Zeven kinderen kozen een andere school in de stad. Van deze groep gingen twee kinderen naar de 
British School, kozen ouders een school dichter bij het woonadres of de ouders vonden 
montessorionderwijs niet passend.  
Drie kinderen kregen een beschikking voor het Speciaal  Basis Onderwijs, waarvan twee kinderen in 
Amsterdam en een kind buiten de stad naar het SBO ging .  
 
Tussentijdse instroom 
Gedurende het schooljaar stroomden  2 kinderen in. 
Onderbouw geen kinderen, 2 kinderen in de middenbouw en geen kinderen in de bovenbouw. 
 
Verlengen en versnellen 
Het administratieprogramma ‘Parnassys’ spreekt over doubleren, zittenblijven. Op een 
montessorischool blijf je niet zitten, maar spreken wij over verlengen en gaat het kind verder waar 
het is gebleven. 
Er was in het schooljaar 2019 – 2020  éen kind dat verlengde in de onderbouw. Er waren geen 
kinderen die verlengden in de andere bouwen.   
Er waren geen kinderen die sneller door hun bouw gingen.  
  
Personeel  
In totaal hadden bij de start van het schooljaar 38 personen een aanstelling bij de school. In de loop 
van het jaar kwamen er nog 2 leerkrachten bij, zodat aan het eind van het schooljaar er 40 personen 
aan school verbonden waren.  
In de zomer 2020 nam een teamlid ontslag en ging naar een andere school. Een ander teamlid ging 
vervroegd met pensioen.  
  
 

Per 01-08-2019 directie OP OOP totaal 
 M V M V M V  
20 - 30 jaar    2   2 
30 - 40 jaar   1 7   8 
40 - 50 jaar    1 3 1 1 6 
50 - 60 jaar 1   13  1 15 
60 1   7 1  9 
totaal 2  2 32 2 2 40 

 
Directie: een directeur (voltijd) en een adjunct-directeur met drie dagen lesgevende taken. 
OP, onderwijspersoneel, 32 personen, waarvan één volledig inzet op IB-taken (4 dagen) en één 
persoon die naast lesgevende taken ook 2 dagen IB-taken doet.  
Er zijn twee specialisten die de onderwijsarrangementen verzorgen.  
Voor de lessen bewegingsonderwijs zijn twee vakdocenten aanwezig.  
Er is een medewerker twee ochtenden in de week aanwezig om ICT-taken te verrichten.  
 
Er zijn 9 personen werkzaam met een voltijd aanstelling, waarvan 5 gebruik maken van het recht op 
Bapo (arbeidsduurverkorting) Daarnaast maken 3 collega’s met een deeltijdaanstelling ook gebruik 
van deze regeling.  
 
Het tekort aan leerkrachten en invalleerkrachten was voelbaar, maar wij hebben in de periode 
zomervakantie tot de lockdown de klassen behoorlijk goed bemenst kunnen houden. Daarin zijn 
enkele keuzen gemaakt. Ingeval van een langdurig zieke collega, konden we in het eigen team 
middels uitbreiding van uren ervoor zorgen dat de klas het hele jaar een vast leerkrachtenduo had. 
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Verder konden wij gebruik maken van eigen personeel in de vervanging (53 keer) en konden wij 44 
keer een beroep doen op mensen van de invalpool Lukida. We vervingen 35 keer geen leerkracht. 
Dat betrof in vrijwel alle gevallen leerkrachten die niet een directe klassenverantwoordelijkheid 
hebben. Er is in deze periode 15 keer een groep opgedeeld.  
De periode maart – zomervakantie was een speciale periode. Het thuisonderwijs werd door de 
leerkrachten verzorgd en daarin werd goed samengewerkt. Toen de school weer open ging, bleven er 
aanvankelijk vier leerkrachten thuis. Hun taken werden overgenomen door collega’s die onder 
andere de zorgarrangementen uitvoeren. Deze arrangementen kwamen dan ook vrijwel stil te liggen. 
Er waren in deze periode geen invallers van buiten de school werkzaam in school. Het was niet 
toegestaan klassen op te delen, dus deze groepen moesten naar huis en konden thuiswerken.  
 
Tussenschoolse Opvang 
De Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt gecoördineerd door een overblijfcoördinator. Zij heeft een 
breed takenpakket. Haar taken omvatten onder meer het voeren van de administratie, leiden en 
begeleiden van de TSO-medewerkers, zorgen voor nascholing en het organiseren van activiteiten, in 
samenspraak met de TSO-leerlingenraad.  
De TSO kende eveneens een bijzonder jaar. In de coronatijd heeft de TSO een aantal weken 
stilgelegen. De lock down en het sluiten van de school, betekende een tijdelijke stop voor de TSO. 
Aanvankelijk hebben de scholen van OOadA in onderlinge afstemming en met goedkeuring van het 
bestuur besloten de medewerkers een periode de vrijwilligersvergoeding uit te betalen. Zij raakten in 
één keer een inkomen kwijt. Ook de contractuele verplichtingen, jegens bijvoorbeeld Mijn Sport, 
moest worden doorbetaald.  
Er kwam een periode waarin er niet mocht worden doorbetaald. De coördinator bleef in contact met 
het TSO-team en toen de scholen na de meivakantie weer deels mochten opstarten, stond het team 
gereed om deze taak weer uit te voeren. Wij waren blij dat deze groep mensen loyaal zijn gebleven 
en weer met inzet de taak heeft opgepakt.  
De nascholing, die in het voorjaar zou worden georganiseerd is niet gegeven.  
Naast de activiteit van Mijn Sport, werden er ook knutselactiviteiten aangeboden.  
Dit jaar sloot de TSO af met een klein overschot. Dat overschot is kunnen ontstaan door het niet 
volledig kunnen uitbetalen van de medewerkers en de activiteiten van Mijn Sport.  
Hierdoor hoeft de bijdrage voor 2020 -2021 niet te worden verhoogd.  
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3 Evaluatie Jaarplan 2019 – 2020 
 
Het afgelopen schooljaar heeft het team aan een aantal ontwikkel- en verbeterpunten gewerkt. 
Hieronder een beknopte samenvatting van de punten uit ons Jaarplan. In bijlage 1 is de gehele 
evaluatie te lezen.  
 
Doel Status Toelichting 
Algemeen  
Herinrichting 
schoolplein/speeltuin 
 

gereed De herinrichting van het schoolplein vond tijdens 
de zomervakantie plaats, met een kleine uitloop 
daarna. Lopende het jaar heeft het bedrijf kleine 
verbeteringen en aanpassingen verricht. In 
november zijn circa 20 grote bomen en struiken 
geplant.  
De in april/mei voorziene feestelijke opening 
heeft wegens de coronacrisis niet plaats gehad.  
Klassen hadden bij toerbeurt onderhoudscorvee 
o.l.v. de conciërge.  

Periode 1 
Leefstijl OB, MB,BB 
  

Verloopt 
conform 
planning 

In de drie bouwen zijn op de eerste studiedag 
lessen voorbereid en de nascholing is afgerond. 
De lessen zijn gegeven en besproken. 

School Ontwikkel Model SOM Verloopt 
deels 
conform 
planning 

Het SOM is nog niet teambreed in gebruik. Wel 
gebruikt vanuit het speerpunt ‘aanbod’ , voor het 
praten over en orienteren op een nieuwe 
rekenlijn in de school.  

Leerkracht Deels 
conform 
planning 

Op de studiedag in november is het team 
gesproken over aanpassingen en op enkele 
onderdelen bijgesteld (aantekeningen gemaakt, 
frequentie aangepast op de school)  

Social Schools Verloopt 
conform 
planning 

Dit schooljaar is de app goed in gebruik geraakt. 
Positieve ervaring in de snelheid en gemak dat de 
app biedt. Ook in de thuiswerktijd, bewees de 
app goede diensten. 

Onderbouw:  
Gedrag en groepsvorming Afgerond In de eerste periode en de tweede periode stond 

het thema gedrag en groepsvorming centraal. 
Alles werd voorbereid in de Leerkrachtsessies. 

Taalonderwijs meertaligheid Afgerond Derde periode: Uitgebreide inhoudelijke sessies 
over lesinhouden, gebruik materiaal, didactische 
werkvormen.  

Rekenonderwijs Deels 
afgerond, 
tot maart.  

Vierde periode: aandacht voor de inzet 
montessorimaterialen in de rekenlijn, 
afstemming tussen de groepen en voorbereid zijn 
de rekenlijn tellen onderbouw en zintuiglijk 
materiaal met een link naar rekenonderwijs.  

Lijn Engels, 
bewegingsonderwijs 

Niet gedaan Wegens de sluiting van de school zijn deze 
onderwerpen niet opgepakt. 

Wel opgepakt thuisonderwijs onderbouw. Veel instructielesjes en algemene lesjes uitgewerkt en 
gefilmd voor de kinderen. Een vast weekschema waarin ruimte voor een bevo-les, de letter van de 
week, voorlezen, algemene lessen.  
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Middenbouw:  
Leerkracht Loopt Dit jaar voluit met Leerkracht gewerkt, alle 

instrumenten ingezet met positieve ervaringen. 
Nieuwe afspraken gemaakt, onder meer het 
vastleggen van afspraken en werken met 
scrumbord.  

Leefstijl Afgerond  Periode 1: Leefstijl ingezet en daarbij gebruik 
gemaakt van Leerkrachtinstrumenten als 
klassenbezoek, bord in de klas met de kinderen.  

Rekenen en wiskunde Loopt  Periode 2 en 4 waren gepland voor het 
rekenonderwijs. In periode twee is vooral 
gekeken naar het aanwezige materiaal, gekeken 
naar montessorimateriaal in relatie tot 
rekendoelen, afstemming rekenlijn in de bouw. 
Ook is het rekeneiland in de klas verder 
uitgewerkt. De MB was goed vertegenwoordigd 
in de rekengroep met Ronald Keijzer.  

Borging en afstemming Loopt en 
afgerond 

Periode 3. Er stonden een aantal onderwerpen 
gepland voor deze relatief korte periode (6 
weken) Ht ging daarbij om het borgen van een 
aantal onderwerpen die vorig jaar centraal 
stonden, zoals de rondgang, werkperiode, , 
kindgesprekken, zinsontleden, leesonderwijs en 
de inzet van Nieuwsbegrip. Er zijn voor de meeste 
onderwerpen afspraken vastgelegd of herijkt.  

In de coronatijd is het werk aan de onderwerpen ut het Jaarbord stil komen te liggen. De 
rekengroep had nog wel overleg, maar voor de rest lag de focus op het organiseren van onderwijs 
op afstand. Er zijn lessen gemaakt en gefilmd, maar ook vaste zaken, zoals spelling en dictees 
werden in een weekrooster gemaakt, gefilmd en met de kinderen gedeeld. Er was in het begin nog 
sprake van het klaarmaken van pakketjes, die werden opgehaald. Maar de lessen via classroom 
kwamen in en na week twee goed van de grond.  
Bijzonder te vermelden is dat de leerkrachten een digitale schoolreis hebben georganiseerd. De 
BinnenJan, compleet met sportdag, speurtocht en roze koek.  

                                                                                      
Bovenbouw: 
Leefstijl, gedrag Loopt en 

afgerond 
Lessen, worden gegeven. Afspraken met de 
kinderen gemaakt. Volgen de cyclus van groep 7.  

Rekenen Loopt, nog 
niet 
afgerond 

In periode twee aan gewerkt. Er is een 
rekengroep gestart en daar doen leerkrachten 
van de bovenbouw in mee. Voorbereidend werk 
wel afgerond, ivm corona zijn de methodes niet 
getest in de lassen. Wordt bij de start volgend 
schooljaar gedaan. 

Borging enkele vakgebieden Gedaan, 
afspraken 
leiden tot 

Taal doen, nieuwe afspraken voor 
werkwoordspelling.  
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nieuwe 
acties 

Exploring English, veel uitgeprobeerd met de 
kinderen, volgend jaar een aparte periode. 
Blits, nieuwe materialen geïntroduceerd. 
Afspraak over aanbiedingslesjes groep 6. 
Nieuwsbegrip, afgestemd.  
Werkopnemen, inzet WDM is noodzakelijk om 
tijd te hebben met grote groepen leerlingen. 

Leerkracht! Loopt nog Eigen vorm gevonden, ritme van de 
bijeenkomsten. Stem van de leerling nog niet 
gedaan. Lesbezoek en feedback: nog niet 
overtuigd van nut. Gebruiken geen fysiek bord, 
wel digitaal bord.  

 
Afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten gewerkt met de leerlijn Leefstijl. Jaarlijks meten wij de 
sociale veiligheid bij de kinderen van de bovenbouw. Daarnaast wordt er voor de kinderen van groep 
3 – 8 een vragenlijst vanuit de TSO uitgezet.  
Voor dit voorjaar stonden er twee tevredenheidsonderzoeken gepland. Een voor de medewerkers en 
een voor de ouders. Door de aanbieder van de onderzoeken werd ons afgeraden om deze 
onderzoeken in de Corona-periode af te nemen in verband met een verminderde betrouwbaarheid 

van de resultaten. We verplaatsen deze onderzoeken naar volgend schooljaar. De vragenlijst sociale 
veiligheid nemen we altijd af in het voorjaar. Omdat er nu geen betrouwbaar beeld van de 
veiligheidsbeleving op school kon worden verkregen, hebben we deze ook niet afgenomen. We zijn 

wettelijk verplicht om jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen te meten. Gezien de bijzondere 
periode heeft de Inspectie van het Onderwijs echter groen licht gegeven voor het verschuiven van de 
afname. 

 
Er zijn door de directie klassenbezoeken en gesprekken in de gesprekscyclus ingepland. Niet alle 
gesprekken en bezoeken zijn uitgevoerd. Dit heeft te maken met de situatie waarin adjunct-directeur 
veelvuldig voor de klas heeft gestaan of zelf afwezig was. Vanaf maart zijn de klassenbezoeken 
gestopt en in juni zijn slechts de meest urgente uitgevoerd. Er is voorrang gegeven aan de 
klassenbezoeken bij nieuwe leerkrachten en de invallers in school.  
Van de geplande klassenbezoeken en gesprekken is circa 50 % doorgegaan.  
 
Het werken door de gehele school met Leerkracht! vroeg veel aandacht. De leerkrachten van de 
onder- en bovenbouw vonden een bij hen passende vorm. De bouwcoördinator van de middenbouw 
was weer terug en pikte de draad weer op.  
De onder- en bovenbouwteams kwamen een werkwijze overeen die aansluit bij de wensen uit de 
bouw.  
De uitvoering van onze vooraf opgestelde plannen is niet gelukt. Er is voor het onderzoek naar een 
nieuwe rekenlijn wel door de kennisgroep veel werk gedaan, ook in samenwerking met R. Keijzer, de 
rekenspecialist. Er ligt een goede basis voor het team om direct na de vakantie van start te gaan.  
Niet in de planning opgenomen, maar wel uitgevoerd, is de uitwerking van thuisonderwijs. Nadat de 
school in november voorzichtig overstapte op Cloudwise en het ontdekken van de mogelijkheden 
daarvan, moest het team onder druk nu snel zijn weg zoeken in het organiseren van thuisonderwijs. 
En dat in een setting waarbij wij niet samen in een nascholing mochten komen om dit te leren. Veel 
online, uitwisselen en af en toe samen komen om filmpjes te maken.  
Het werken met google drive, google meet, google classroom was nieuw en het team vond zijn weg 
daarin. Met veel plezier werden lessen op film gezet, ook uit huis. Het gaf het onderwijs een nieuwe 
dynamiek.  
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4 Opbrengsten 

 
Algemeen 
Wij volgen de kinderen met de leerlijnen Parnassys (onderbouw) en het LVS Cito.  
Twee maal per jaar worden de toetsen afgenomen en de school volgt daarin de toetskalender zoals 
vastgesteld door het schoolbestuur.  
De kinderen hebben de E-toetsen gemaakt in juni. Er was even sprake om, na een periode van 
thuisonderwijs, de toetsen uit te stellen naar september, maar landelijk is besloten de toetsen toch 
af te nemen.  
De kinderen van groep 8 maakten dit jaar geen Eindtoets Basisonderwijs. Dit is met goedkeuring van 
de Onderwijsinspectie gedaan.  
 
De vragenlijsten sociale veiligheid zijn niet afgenomen. Met goedkeuring van de Onderwijsinspectie. 
Deze worden komend schooljaar weer afgenomen. 
 
Opbrengsten LVS Cito  
Hieronder staan de schooloverzichten van de afgelopen drie jaar weergegeven.  
 
 
 
Schooljaar 2017-2018: 
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Schooljaar 2018-2019: 

 
Schooljaar 2019-2020 
 

 
De in het groen aangegeven getallen geven de schoolambitie weer.  

Per vakgebied zijn de opbrengsten van de  M- en E-toetsen in onderstaande overzichten te zien. 
Onder het blokje ‘totaal’ is het gemiddelde van de hele school (groep 3 -7) te zien.  
Groep 8 doet geen E-toets, want deze kinderen krijgen normaal gesproken in april de Cito-Eindtoets.  
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Rekenen en Wiskunde: 

M toets E toets 
 

   

Aan de grafiek is af te lezen dat de E-toets rekenen vanaf groep 5 slechter is gemaakt dan de M-toets. 
De reden hiervoor kan zijn dat de kinderen tijdens het thuiswerken gebruikt maakten van het 

computerprogramma Alles Telt. Dit programma biedt te weinig oefenstof, waardoor de kinderen snel 
door het blok heen gingen, maar het geleerde niet voldoende konden toepassen. We zijn bezig met 
de aanschaf van een nieuwe rekenmethode die digitaal toereikend is. De spreiding in groep 5 is 

groter geworden, dit kan komen doordat kinderen geen arrangementen konden volgen voor 
rekenen. Kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning, krijgen deze ondersteuning 1 keer 
per week via een arrangement. In de groep werken zij gedurende de week onder begeleiding van de 

leerkracht hieraan verder. Deze kinderen hebben de extra ondersteuning en verlengde instructie 
gemist. Groep 3 en 4 gaan wel in gemiddelde score omhoog. Dit kan komen door de individuele 
begeleiding die de kinderen thuis van hun ouders hebben gekregen. In voorgaande jaren bleef de 

gemiddelde score ongeveer gelijk. Als we naar de individuele scores van de kinderen kijken, zien we 
dat er grote verschillen zijn tussen de M en de E toets zijn. Sommige kinderen zijn enorm vooruit 
gegaan, terwijl andere kinderen tegen de verwachting in slechter scoren. Ook dit heeft te maken met 
het thuisonderwijs. Sommige ouders konden heel goed individueel werken met hun kinderen, voor 

andere ouders was dit een stuk ingewikkelder. We hebben deze kinderen in kaart gebracht en zullen 

schooljaar 20-21 extra ondersteuning bieden aan de kinderen die het nodig hebben. 

Groep 8 maakt geen E-toetsen, zij maken normaliter de Cito-Eindtoets. 

Spelling:  

M toets E toets 
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De schoolambitie is niet helemaal gehaald bij de eindtoets spelling.  We zien wel dat de E-toets 
spelling beter is gemaakt in de bovenbouw dan de M-toets . Na de voor ons tegenvallende resultaten 

van de M-toets hebben wij besloten de spellingproblemen niet meer als losse categorieën aan te 
bieden maar woordpakketten aan te bieden waarin alle voorgaande spellingproblemen herhaald 
worden. Daarnaast hebben we woordpakketten gemaakt met moeilijke en langere woorden. In 

groep 5 zien we een daling in de eindtoets, dit kan te verklaren zijn doordat in de periode M5/E5 veel 
nieuwe categorieën aangeboden worden en de kinderen door de lockdown te weinig 
instructie/herhaalde instructie hebben kunnen krijgen van de leerkracht. Onze school heeft een 

groep kinderen waarvan het Nederlands niet de moedertaal is en waar thuis  een andere taal 
gesproken wordt. Deze kinderen hebben meer moeite met de spelling, omdat ze de Nederlandse taal 
niet goed beheersen, de uitspraak van de klanken niet goed is en de woordenschat in het Nederlands 

minder is. Deze groep kinderen zit vanaf de onderbouw al in een VVE groepje en volgt het 
programma ‘Bouw!’ De ondersteuning die de kinderen op school krijgen voor Bouw! en VVE, viel weg 
in de thuiswerkperiode. Kinderen kunnen het programma Bouw! niet volgen als de begeleider geen 

Nederlands spreekt.  

Begrijpend Lezen:  

M toets E toets 

    

De schoolambitie voor begrijpend lezen is gemiddeld genomen gehaald. Er vallen enkele zaken op.  
In groep 5 wordt van de kinderen veel verwacht. De vraagstelling is abstracter, teksten zijn langer en 
hier ontbrak de instructie/herhaalde instructie door het thuiswerken in de tweede helft van het 

scholjaar. Ook in groep 6 zien we dat de kinderen in het begin veel moeite hebben met de nog 
langere en ingewikkelde teksten en de vraagstelling. Kinderen worden rijper, gaan het beter 
begrijpen en komen zo tot een hogere score bij de E toets. De kinderen maken in de bovenbouw de 

teksten van Nieuwsbegrip op B of C niveau. Dit is een hoog niveau. Het maken en lezen van deze 
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teksten vraagt om  veel instructie en begeleiding van de leerkracht. Het eerste half jaar heeft deze 

instructie goed kunnen plaatsvinden.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
DMT:  

M toets E toets 

  

De resultaten groep 3 bij de M-toets zijn meestal lager dan bij de E-toets. Een verklaring hiervoor is 
dat er flinke verschillen zijn binnen de groep 3. Kinderen die al lezen en kinderen waarvan het 
leesproces nog aan het begin staat. Daarnaast speelt het aantal niet Nederlandstaligen een rol en de 

leestijd die er in de groepen beschikbaar is. Bij de E-toetsen van groep 3 zien we dat de bandbreedte 

veel minder groot is. Het aantal kinderen dat op niveau leest, is flink toegenomen.  

In de bovenbouw zien we dat de schoolresultaten teruglopen met lezen. Een verklaring hiervoor is 
dat een groot aantal kinderen alleen op school Nederlands leest. De woordenschat van deze 
kinderen is niet groot, waardoor het moeilijk voor ze is om 150 woorden, die ze vaak niet begrijpen, 

in een minuut te lezen. Wij adviseren de kinderen en hun ouders vooral Nederlandse boeken te lezen 
thuis. Daarnaast zien we dat Nederlandstalige kinderen steeds minder lezen thuis. Op school wordt 
er in de middenbouw een uur per dag leesonderwijsgegeven. In de bovenbouw een half uur, naast 

alle teksten (Nieuwsbegrip, KOO) die ze al moeten lezen.  

De lockdown zorgde dat een deel van groep 6 en 7 echt minder goed scoorden.  
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5 Passend Onderwijs: 
 
Activiteiten ter versterking van de basisondersteuning 
Om de basisondersteuning, ‘de basis op orde’ , is er extra inzet geweest in de middenbouwgroepen 
waar invalleerkrachten werkzaam waren. Deze ondersteuning is gedaan door een collega van de 
middenbouw en door de Intern Begeleiders.  
De ‘basis op orde’ is erg kwetsbaar wanneer er geen leerkrachten beschikbaar zijn. Wij merkten dit 
ook bij het begeleiden en ondersteunen van de kinderen die op sociaal- emotioneel gebied meer 
ondersteuning nodig hebben. Deze kwetsbare groep is gebaat bij rust en regelmaat, en die was er 
niet altijd. Wij hebben lopende het jaar wel kinderen verplaatst om de rust te zoeken.  
 
Klassenbezoeken 
De klassenbezoeken stonden in het teken van instructiemomenten en zelfstandig werken. De 
gesprekken zijn met de bezochte leerkracht besproken en geëvalueerd. Het is niet gelukt om alle 
geplande klassenbezoeken af te leggen.  
 
De arrangementen 
De arrangementen zijn door het jaar uitgevoerd en geëvalueerd.  Zie bijlage 1)  
De arrangementen liepen tot de schoolsluiting in maart. In de periode tot de zomervakantie hebben 
de collega’s die de zorgarrangementen verzorgden, voor de klas gestaan.  
Wij zijn tevreden met de vorm, de nieuwe periodisering en samenstelling van het programma. De 
kinderen werken op basis van een plan en dat plan wordt geëvalueerd. Kinderen komen via de IB 
naar het arrangement.  
De arrangementen zij geëvalueerd en op basis van de evaluatie is bekeken of het kind zelfstandig 
verder  kan werken in de  klas. Voor een aantal kinderen was het belangrijk nog een periode 
ondersteuning te krijgen. Daarin kon worden voorzien.  
Het arrangement ‘Spelbegeleiding’ is dit jaar aangeboden en werd bekostigd uit de zorgmiddelen.  
Er gingen negen kinderen naar de Day a weekschool. 
Er deden tien kinderen mee aan de training ‘Fijn Vrienden’.  
 
Financiën arrangementen 
De arrangementen worden bekostigd uit de zorgmiddelen die de school ontvangt. Voor het overzicht 
van de personele inzet, zie bijlage 3 
 
Activiteiten ter versterking van de basisondersteuning 
De school heeft in dit schooljaar niet te maken gehad met crisissituaties en daaruit volgend kinderen 
die thuis bleven.  
Er is in twee gevallen melding gedaan bij Veilig Thuis. Eén melding loopt bijna twee jaar en is nog niet 
opgelost. In het tweede geval is actie ondernomen en is een goed contact met betrokkenen 
Er zijn geen kinderen geschorst en er is geen verwijderingsprocedure gestart.  
 
Ten tijde van de coronacrisis bleven in eerste instantie 11 kinderen thuis, toen de school weer 
gedeeltelijk opstartte. De ouders van de kinderen vonden het niet verantwoord om hun kinderen 
naar school te sturen. Deze groep kinderen kreeg gedurende deze periode nog thuiswerk vanuit de 
leerkrachten aangeboden.  
Toen de school begin juni weer volledig openging, kwamen er in de loop van die periode meer 
kinderen van de thuisblijvende kinderen naar school. Aan het eind van de schoolperiode waren er 3 
kinderen die nog niet naar school kwamen. Bij het opstellen van dit jaarverslag, aan het begin van het 
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schooljaar, stellen wij vast dat deze 3 kinderen bij de start van het schooljaar op school zijn gekomen 
en weer onderwijs volgen.  
Dit alles is met de leerplicht afgestemd.  
 
Er waren 3 leerlingen die een verwijzing hebben gekregen voor het SBO. Eén leerling had de 
verwijzing al gekregen aan het eind van schooljaar 2018 – 2019. Er was toen nog geen plaats op de 
school van keuze. De leerling kon na de zomer instromen.  
Een tweede leerling had ook al een verwijzing gekregen, maar bleef op school in afwachting van de 
verhuizing buiten Amsterdam.  
De derde leerling kreeg in het voorjaar een verwijzing en maakte het jaar bij ons op school af.  
Bij de laatste twee leerlingen bestond al langere tijd zorg of de school wel de juiste plek was. Er is 
veel ondernomen om te kijken op welke wijze de kinderen de juiste ondersteuning konden krijgen en 
de kinderen namen aan diverse arrangementen deel. Het blijft een moeilijke afweging die ouders en 
school maken, waarbij telkens de vraag gesteld wordt tot hoever de geboden ondersteuning helpt en 
effect heeft en wanneer het duidelijk is dat een kind in een andere setting beter tot zijn/haar recht 
komt.  
 
6 Personeelsbeleid: 
 
In- en uitstroom medewerkers 
Direct na de zomervakantie hadden wij nog een vacature van één dag bewegingsonderwijs. Met 
ingang van 1 oktober konden wij deze invullen.  
Wij konden een leerkracht die het jaar daarvoor terug was gekomen aanstellen ter vervanging van 
een langdurig zieke collega. Daarmee had de klas gedurende het gehele jaar een vaste bezetting.  
De langdurig zieke leerkracht kon re-integreren, buiten de klassen om en verrichtte taken in het 
kader van de werkdrukverlichting.  
 
De adjunct-directeur had besloten om aan het eind van het jaar te stoppen als adjunct-directeur en 
zich te richten op het werk in de klas. Het besluit om te stoppen hing ook samen met het aanstaande 
vertrek van de directeur aan het eind van schooljaar 2020 – 2021 en om te voorkomen dat de school 
op dat moment zonder directie komt te zitten. In het voorjaar is de vacature uitgezet en is een 
nieuwe adjunct-directeur gevonden. Zij start met ingang van schooljaar 2020 – 2021.  
Eén leerkracht van de bovenbouw ging aan het eind van het schooljaar vervroegd met pensioen. Wij 
konden de vacature intern oplossen door enkele personeelsleden een kleine uitbreiding van de 
werktijdfactor te geven.  
Een leerkracht van de onderbouw, die ook de VVE verzorgde van de school, nam aan het eind van het 
schooljaar ontslag en ging naar een andere school.  
 
In de maand juni is er veel aandacht besteed aan de formatie en het inzetten van het personeel. Er 
waren enkele veranderingen voorzien: behalve het werven van een nieuwe adjunct-directeur, was 
dat het herbezetten van de onderbouwklassen (5 in plaats van 6 groepen in schooljaar 2020-2021) en 
het op een goede manier bemensen van de 5 bovenbouwgroepen.  
In de bovenbouw is één collega met vroegpensioen gegaan en gaat op 1 november een andere 
collega met pensioen. Hier is bij het bezetten van groepen rekening mee gehouden, zodat er niet 
gedurende het jaar een wisseling plaats moet vinden of een vacature ontstaat.  
 
In de tijd van de coronacrisis kwamen vier leerkrachten aanvankelijk niet naar school, omdat zij tot 
de risicogroep behoorden. Eén startte na twee weken het werk en de tweede leerkracht startte half 
juni in de klas. De andere twee leerkrachten bleven thuis, verzorgden lessen vanuit huis en werden 
vervangen door collega’s die de zorgarrangementen verzorgden. (beiden bevoegde leerkrachten)  
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Drie leerkrachten vervulden het afgelopen jaar werkzaamheden in het kader van de inzet van de 
werkdrukmiddelen. Deze werkzaamheden omvatten onder meer ondersteuning in de klas, een 
aanbod beeldende vorming en ondersteuning aan groepjes kinderen zorgniveau 2, de lichte 
ondersteuning.  
 
Het ziekteverzuim 
Bij de start van het schooljaar stonden er drie collega’s ziek gemeld. Een collega kon re-integreren 
buiten de klas. Dat had als voordeel dat de continuïteit van het onderwijs in de klas door de inzet van 
vaste leerkrachten kon worden gewaarborgd. Zij heeft in een oplopend schema naast de klassen 
ondersteuning kunnen geven.  
Een tweede collega meldde zich bij de start van het schooljaar ziek. Zij re-integreerde geleidelijk. 
De derde collega die langdurig ziek is, is dat al langere tijd. Zij hoeft niet te re-integreren en zal niet in 
het onderwijs terugkeren. Zij staat wel op onze verzuimlijst en dat heeft invloed op het (hoge) 
verzuimcijfer.  
Bij de berekening van de verzuimpercentages is weer uitgegaan van een kalenderjaar.  
  
 
Verzuimpercentage Gemiddelde verzuimduur Meldingsfrequentie 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
4,54 5,67 8.86 12,02 20,33 15,09 1,17 1,30 1,09 
 
Het verzuimpercentage nam in 2019 toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is grotendeels te 
verklaren door personeel dat langdurig(er) ziek is.  
De gemiddelde verzuimduur nam af. Dat komt omdat de langdurig zieke medewerkers niet hersteld 
zijn gemeld in de periode en in de berekening niet worden meegenomen.  
Het aantal mensen dat < dan 10 dagen ziek is,  lag iets lagen dan in 2018 en het aantal ziekmeldingen 
was eveneens iets lager. De meldingsfrequentie was daarom iets lager dan het jaar daarvoor.  
De begeleiding van zieke medewerkers kende een iets andere aanpak, waarbij de medewerker actief 
betrokken wordt bij het herstel.  
 
 
Nascholing 
De intern begeleiders volgden de cursus voor ‘aandachtsfunctionaris’ op het bestuursbureau.  
Er zijn leerkrachten geweest die zelf een nascholing kozen en volgden, onder mee bij de DNKRS..  
De directeur volgde een cursus ‘oplossingsgericht communiceren’ 
 
Gesprekkencyclus 
De directie heeft dit schooljaar gesprekken gevoerd met de medewerkers, maar niet alle geplande 
gesprekken zijn doorgegaan. Er waren 37 gesprekken gepland. Bij de leerkrachten waren deze 
gesprekken gekoppeld aan klassenbezoeken.  
Er zijn 18 gesprekken gevoerd. Er zijn 19 gesprekken niet gevoerd, deels wegens ziekte personeelslid 
en 15 gesprekken vielen in de periode van de coronacrisis.  
De nieuwe collega’s werden meermalen bezocht. In totaal werden er 22 klassenbezoeken afgelegd. 
Bij de nieuwe leerkrachten werden er meerdere bezoeken ingepland. 
De klassenbezoeken stonden in het teken van ‘de basis op orde’ 
De bekwaamheidsdossiers zijn nog niet op orde. Dit betreft vooral de digitale dossiers. Er is gebruik 
gemaakt van de digitale gesprekscyclus. In de dossiers zijn de verslagen van de gesprekken en 
klassenbezoeken opgeslagen. De directie zal komend schooljaar meer aandacht besteden aan het 
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werken met de digitale dossiers in combinatie met Cupella, het instrument voor de 
werkverdelingsafspraken. 
Er is 1 beoordelingsgesprek gevoerd, de overige gesprekken waren functioneringsgesprekken.  
Er zijn gesprekken gevoerd met leerkrachten die van buiten tussendoor op onze school kwamen 
werken.  
 
Het is jammer dat het bezoeken van klassen en het houden van gesprekken kwetsbaar is in 
organisatie. Wanneer er mensen uitvallen, vallen er gesprekken uit. Deze kunnen nauwelijks worden 
ingehaald.  
De bezoeken stonden in het teken van klassenmanagement, zelfstandig werken en het begeleiden 
daarvan en het zelfstandig werken terwijl er een instructie of lesje gegeven werd.  
Tijdens de bezoeken wordt gebruikt gemaakt van een kijkwijzer of onderdelen uit de kijkwijzer. In 
vrijwel alle gevallen voldeed het klassenmanagement aan wat gevraagd wordt. De klassenbezoeken 
zijn besproken en er is verslag van gemaakt. 
Leerkrachten bezochten ook elkaars lessen in het kader van Leerkracht! Deze bezoeken zijn in de 
meeste gevallen doorgesproken volgens de feedback-methodiek van Leerkracht! Vanaf maart zijn er 
veel lessen in overleg voorbereid voor het onderwijs op afstand. In de onderbouw werden de lessen 
allemaal gedeeld en gaven de collega’s feedback op elkaars lessen. 
 
Functiemix 
Er is afgelopen jaar géén leerkracht in de functieschaal L11 geplaatst, in verband met de lopende 
gesprekken over de functiewaardering. Dit jaar waren 10 medewerkers in schaal L11 benoemd.  
 
Voortgang bekwaamheidsdossiers 
Het afgelopen jaar liepen de POP- en functioneringsgesprekken nog wel door elkaar. Tijdens een 
POP-gesprek komen er altijd zaken aan de orde die te maken hebben met het functioneren van de 
medewerker, denk aan welbevinden, werkdruk, samenwerking e.d.  
Wij ervaren dat het heel moeilijk is een POP-gesprek te voeren, los van zaken die met functioneren te 
maken hebben. Wij blijven deze zaken toch combineren in het gesprek en geven dat in het verslag 
weer. De indeling zoals voorgesteld in het instrument voor de gesprekken vinden wij te rigide.  
Er moet zeker nog een slag moeten worden gemaakt in het ‘eigen regie’ voeren van het dossier door 
de leerkrachten.  
 
Inzet werkdrukmiddelen 
Het team heeft in een vergadering gesproken over de inzet van de werkdrukmiddelen (WDM).  
De wensen liepen deels parallel, maar voor een deel ook uiteen. Er is een voorstel gekozen waar de 
meerderheid van het team zich in kon vinden en dat is in de vergadering van de MR dan ook door de 
PMR goedgekeurd.  
Er is gekozen voor ondersteuning in  de klassen, beeldende vorming, klassenbezoeken in het kader 
van Leerkracht!, groepsbesprekingen. Het personeel dat werkte in het kader van de WDM is vrijwel 
niet ingezet voor vervanging.  
Het maken van de roosters bleef lastig. Eén van de problemen was om te komen tot een goede, 
evenredige verdeling, zodat alle leerkrachten naar verhouding er gebruik van konden maken.  
Aan het eind van het jaar evalueerde het team de inzet en uit deze evaluatie kwamen enkele wensen 
en aanbevelingen. Deze zijn verwerkt in het nieuw jaar. Dan wordt de inzet gekoppeld aan de 
bouwen.  
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7 Organisatie & management 
 
Het team werkte met de methodiek van Leerkracht! en organiseerde de vergaderingen op die 
manier. Lopende het jaar hebben de bouwteams een eigen aanpassing gegeven aan de sessies en de 
onder- en middenbouw lieten de bordsessies door de week verspringen.  
Ook besloten de bouwen om de sessies af te sluiten met een korte aantekenlijst. Dit om e.e.a. toch 
vast te leggen.  
 
Er waren om de zes weken bouwco-directie en Intern begeleiders vergaderingen. We probeerden 
deze in de vorm van bordsessies te doen, maar dat lukte niet goed. Reden is dat er veel lopende 
onderwerpen zijn en wij  niet één periode aan één onderwerp werken. De juiste vorm is nog niet 
gevonden. We hebben er overleg over gehad met onze expertcoach van de stichting Leerkracht!  
De bouwen kwamen in de eerste periode wekelijks bij elkaar in een bordsessie. Deze frequentie is na 
de studiedag in november per bouw aangepast.  
 
Er zijn geen aparte teamvergaderingen meer. Op de studiedagen bespraken wij met elkaar wat er in 
de bouwen was gedaan (verbindingssessies) en wisselden wij uit. Lopende zaken werden op deze 
dagen ook meegenomen, evenals onderwerpen als de inzet werkdrukmiddelen en het maken van het 
nieuwe Jaarbord.  
 
Het werken volgens de methodiek van Leerkracht! zorgde ervoor dat een aantal werkgroepen is 
opgehouden te bestaan. De zaken worden in de bouwen geregeld.  
Wel werkzaam bleef de werkgroep ICT en dit jaar kwam daar een kennisgroep ‘Rekenen en 
Wiskunde’ bij, die samen met rekenexpert Ronald Keijzer de mogelijkheden voor een nieuwe 
rekenlijn besprak.  
 
De MR 
De MR kwam zeven maal bij elkaar. De directie bezoekt de vergaderingen van de MR.  
Besproken zijn onder meer de TSO, het Schoolplan, het opheffen van een onderbouwgroep met 
ingang van schooljaar 2020 – 2021 en de maatregelen rond de coronacrisis.  
De personeelsgeleding was niet geheel compleet. Er kwamen uit het team twee nieuwe leden bij. 
Eén personeelslid was wegens ziekte afwezig.  
 
 
 
8 Financieel beleid 
 
Het afgelopen schooljaar is de begroting in overleg met het bestuurskantoor samengesteld. De             
begroting volgt niet het schooljaar, maar loopt over het boekjaar. Het proces rond de vaststelling van                

de begroting vindt in korte tijd plaats.  
De inkomsten van de begroting komen grotendeels vanuit het rijk. 
Van de gemeente Amsterdam ontvangt de school ook geld. Dit geld (Verordening Lokaal Onderwijs              

Amsterdam, VLOA) is grotendeel geoormerkt Zo krijgt de school geld voor het inzetten van              
vakleerkrachten, een conciërge, VVE en cultuur. Dit is niet volledig dekkend, uit de rijksinkomsten              
moet de school ook deel bijdragen aan de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de conciërge en             

cultuurprogramma’s. 
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Het grootste deel van de inkomsten wordt ingezet voor personeel. Een kleiner deel voor de materiële                

instandhouding. In het algemeen wordt gesteld dat tussen deze twee bestemmingsgebieden een            
verhouding moet bestaan van 80% < > 20%. Bij ons op school gaat circa 82% naar personeel.  
 

 jaarbegroting Periode begrot. realisatie R minus B 

Baten 

Rijksvergoedingen   1.970.866   1.970.866  2.082.813    111.947 

Overige 
overheidsbijdragen 

     69.080      69.080       97.852      28.772 

Overige baten        9.100        9.100       37.890      28.790 

Totaal baten  2.049.046 2.049.046 2.218.555   169.509 

 
 

Lasten     

Personele lasten 1.818.279 1.818.279 1.972.200 153.922 

Afschrijvingen      62.075      62.075      43.554 - 18.521 

Huisvestingslasten    105.000    105.000    102.769 -   2.231 

Overige instellingslast.      37.745      37.745      75.242   37.497 

Leermiddelen      32.500      32.500      30.018     2.482 

Totaal lasten  2.055.599  2.055.599  2.223.784  

 

Saldobaten en lasten -      6.553 -      6.553 -      5.229     1.323 

 

Saldo exploitatie -      6.553 -      6.553 -      5.229     1.323 

 
Baten 
De Rijksvergoedingen waren in 2019 hoger dan begroot. Het grootste deel zat in de compensatie van                
de loonsverbetering van het personeel. Maar ook de vergoeding voor het personeels- en             
arbeidsmarktbeleid was hoger. De werkdrukmiddelen werden ook weer gegeven aan de scholen en             

waren iets hoger dan vorig jaar. De gemeente Amsterdam gaf meer geld aan de scholen in het kader                  
van de vergoeding lokaal onderwijsbeleid. Naast de gebruikelijke vergoeding voor conciërges en            
leerkrachten bewegingsonderwijs, was er geld voor VVE, cultuur en burgerschapsonderwijs.  

 
Het grote verschil dat te zien onder ‘overige baten’ bestaat voor het grootste deel uit ouderbijdragen                
voor de schoolreizen en voor een klein bedrag de compensatie van lestaken die verloren gingen               

tijdens het vervoer van kinderen naar de verschillende gymlocaties in de stad.  

 
Lasten  
De personeelslasten stegen door de salarisverhoging, door een kleine uitbreiding van de uren voor de 
bouwcoördinatoren en door inzet extra personeel ter vervanging van een zieke medewerker.  
Niet alle geplande investeringen zijn gedaan, zo is nog budget voor het aanschaffen van computers 
(er is wel een grote investering gedaan, inclusief laptops voor de leerkrachten die een laptop te leen 
kregen om thuis ook te kunnen werken) en reserveren wij middelen om het meubilair van de 
midden- en bovenbouw te vervangen.  
Er is een groot verschil te zien onder ‘overige instellingslasten’. Dit verschil is te verklaren door de 
gedane uitgaven voor de schoolreizen.  
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De huisvestingslasten vielen iets lager uit dan begroot. Onder deze post vallen ook de 
schoonmaakkosten. Deze stegen het afgelopen jaar met zes duizend euro. 
De uitgaven aan leermiddelen waren iets lager dan begroot. Er is in de periode maart – juli ook 
minder besteld.  
 
 
 
9 Huisvesting en ICT 
 
Gebouw E101 leverde gedurende het schooljaar geen grote problemen op. De luchtbehandeling 
werkt niet optimaal, zoals de gemeente ook al had voorzien. Ten tijde van covid-19 natuurlijk geen 
goede zaak, temeer en is de lokalen geen ramen zijn die opengezet kunnen worden.  
 
In gebouw E99 heeft de airconditioning een half jaar niet gewerkt. Er is een aanpassing gedaan aan 
het ventilatiesysteem, maar het werk is gedurende een aantal maanden niet afgemaakt.  
Er blijft zorg over het tijdig wisselen van luchtfilters en het telkens wisselen van partijen die 
onderhoud moeten plegen. Het blijft een moeilijke zaak dit goed op orde te houden. 
Ook in het kader van covid-19, een zorg en aandachtspunt.  
Ten tijde van warmte en veel zon, belemmert de zonwering (screens) de toevoer van lucht in de 
lokalen. Met name de op het zuiden gelegen lokalen worden flink warm.  
In de zomervakantie van 2020 zijn twee keukenblokjes in twee lokalen vervangen. Het spaanplaat 
van de blokjes was door het vocht aangetast en de blokjes moesten worden vervangen.  
Op de tweede verdieping van E99 verdween het laatste appeltjesgroen achter witte muurverf en 
alles ziet er een stuk rustiger uit.  
In gebouw E99 en E42 zijn de tl-armaturen vervangen door led-armaturen. Een grote verbetering. 
Met name de verlichting in de gangen en algemene ruimten is sterk verbeterd.  
 
In gebouw E42 is divers onderhoud gepleegd. Zo is een wand in een sanitairgroep, waar de 
wandtegels loslieten, opnieuw behandeld en betegeld.  
In de zomer 2020 is een lekkage opgelost, het dak vernieuwd en de door lekkage beschadigde 
plafonds hersteld. 
  
De school wordt schoongemaakt door een nieuw bedrijf. Voor de school nog niet direct een 
verbetering. Met name de eerste maanden was de schoonmaak onvoldoende. Ten tijde van de 
afwezigheid van de kinderen is de schoonmaak niet goed opgepakt, een gemiste kans.  
In de zomervakantie heeft een ander bedrijf de vloeren zeer grondig aangepakt. Bij het weer naar 
school komen van de kinderen in augustus 2020, zagen de vloeren er dan ook ‘als nieuw’ uit.  
 
Bij de start van het schooljaar, augustus 2019, was het schoolplein grotendeels gereed en konden de 
kinderen hun nieuwe speelomgeving in gebruik nemen.  
De speelgoedberging is verbouwd en huisvest nu twee ‘buitentoiletten’. De kinderen kunnen nu 
tijdens het buitenspelen makkelijk even naar een goed bereikbaar en toegankelijk toilet gaan.  
 
ICT 
In november ging de school over op Cloudwise en werd kort daarna de infrastructuur van routers 
vervangen. Het netwerk is vanaf dat moment veel stabieler geworden, een grote verbetering.  
Cloudwise bleek ook op het juiste moment te zijn gekomen, want met het onderwijs op afstand bleek 
dit een goed en stabiel systeem te zijn.  
In het voorjaar is een serie desktops aangeschaft. Deze zeer compacte machines vervangen de 
oudere en afgeschreven machines. Er is ook een nieuwe laptopkar aangeschaft.  
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10 Overige zaken 
 
WMK-PO 
Er zijn dit schooljaar, i.vm. de corona-crisis geen vragenlijsten uitgezet.  
 
Inspectie 
De school is dit schooljaar niet door de Inspectie bezocht. Wel ontving de school een rapportage van 
het onderzoek dat de Inspectie landelijk deed naar de staat van het Passend Onderwijs. Aan dat 
onderzoek had de school deelgenomen.  
 
Tussenschoolse Opvang 
De TSO heeft het afgelopen jaar goed gefunctioneerd. Tot de lock down  was er voldoende personeel 
om alle groepen en activiteiten te bemensen. Naast Mijn Sport, waren ook 
knutselactiviteitengeorganiseerd. Ook de Pauzeclub liep naar wens.  
In overleg met het schoolbestuur is overeengekomen om de vrijwilligers drie weken door te betalen.  
Langer kon niet en de school sprak zijn zorg uit over de continuïteit in het TSO-team, omdat de kans 
groot was dat TSO-medewerkers wellicht ander vrijwilligerswerk zouden kunnen aanvaarden. En dat 
bij het beëindigen van de lock down  er een personeel probleem zou kunnen ontstaan. Dit is gelukkig 
niet gebeurd en bij de opstart van de school, kon de TSO ook weer van start.  
De enquête voor de kinderen  is niet afgenomen en zal najaar 2020 worden gehouden.  
 
VVE 
Het afgelopen jaar had de coördinator van de VVE een hele dag tot haar beschikking. Zij werkte met 
groepjes kinderen met een meertalige achtergrond, Prentenboeken staan centraal in deze 
methodiek. De VVE-coördinator bezocht de bijeenkomsten van de gemeente.  
 
Klachten 
Er zijn geen klachten gemeld bij het schoolbestuur. 
Er zijn geen klachten bij de directie gemeld.  
Wel kreeg de directie een kritische vraag van twee ouders over het pauzebeleid in de bovenbouw. 
Deze vraag is in de bovenbouw besproken. Ook de kinderen hebben er met de leerkracht in de klas 
over gesproken. De meningen waren verdeeld. Er is een proef gehouden. Deze vraag is ook in de MR 
besproken. De afwikkeling is niet voldoende duidelijk gecommuniceerd naar de vragenstellers. 
Een andere vraag van een aantal ouders betrof de wisseling van leerkrachten in een groep. Dit is met 
betrokken ouders en directie besproken. 
 
Ongevallenregistratie 
Er hebben zich geen ernstige ongevallen voorgedaan op het schoolplein of in de school.  
De nieuwe klim- en speeltoestellen zijn gedurende het jaar gemonitord en op enkele plaatsen 
aangepast.  
 
Verzuimbeleid 
Er was een goede samenwerking met onze leerplichtambtenaar. Er waren diverse ontmoetingen.  
Er is geen controle geweest gericht op het op tijd komen.  
Wel zijn er twee brieven vanuit de directie verstuurd aan ouders waarvan het kind regelmatig te laat 
op school kwam.  
Er is in zes gevallen sprake geweest van ongeoorloofd verzuim. In alle gevallen zijn de ouders 
opgeroepen door de leerplichtambtenaar.  
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Verlofaanvragen 
Door het jaar heen worden verlofaanvragen ingediend. De school heeft in de schoolgids een termijn 
van 5 á 6 weken aangegeven voor de indiening van een verlofaanvraag. Uitgezonderd calamiteit of 
onvoorziene omstandigheden zoal een begrafenis. Deze termijn wordt in veel gevallen niet 
aangehouden en vroeg  regelmatig aandacht. Het aantal verlofaanvragen lag het afgelopen jaar flink 
lager dan het jaar daarvoor. Dit is deels te verklaren wegens de coronacrisis.  
Ingeval van regelmatig te laat op school komen, kregen drie ouders dit jaar een brief daarover 
thuisgestuurd. In één geval is de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  
 
Verlofaanvragen uitgesplitst: 
 Gewichtige 

omstand. 
vakantieverlof overig 

Onderbouw 12 7 17 
Middenbouw 18 12 22 
Bovenbouw 18 15 16 
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11 Bijlagen 
 

1 Evaluatie Jaarplan 2019 – 2020 
2 Evaluatie onderwijsarrangementen 
3 Inzet zorgmiddelen 
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Bijlage 1 Evaluatie jaarplan 
 
Inleiding  

Het jaarplan 2019-2020 bevat dit jaar 4 hoofdstukken, te weten een algemeen gedeelte en een               
gedeelte voor de onder-, midden- en bovenbouw.  
De school werkt volgens de methode Leerkracht! De ontwikkel- en verbeterpunten zijn uitgezet over              

de vijf perioden van het jaar, op het jaarbord. De evaluatie, gemaakte afspraken rond het onderwerp                
en de borging vinden aan het eind van elke periode plaats. De studiedagen worden deels gebruikt                
voor de verbindingssessies. Op de verbindingssessie wisselen de bouwen uit en werken aan de              

doorgaande lijn van het onderwerp.  
 
Algemeen 

Ontwikkelp
unt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Werken met 
het SOM, 
school 
ontwikkel 
model  

Het werken met het SOM is 
teambreed ingezet. 
Individuele leerkrachten baseren hun 
POP mede op het SOM 

Presentatie SOM i.o.m. 
schoolbestuur. 
In eerste aanzet SOM koppelen 
aan de verbeterdoelen. 

IB ers, 
directie 

Lopende het 
schooljaar.  

Evaluatie 
Het SOM is in het MT besproken, maar nog niet betrokken in de gesprekken met de leerkrachten. Het SOM is 
gekoppeld aan het verbeterdoel rekenen en wiskunde. M.n. in het deel aanbod en didactiek. In de voorbereiding in 
het team is vooral gesproken over het deelgebied ‘aanbod’. Inventarisatie van de wensen vanuit het team ten 
aanzien van het reken- en wiskunde onderwijs.  

SOP IBers  stellen een nieuw 
schoolontwikkelprofiel op  

In overleg met 
bouwcoördinatoren, 
leerkrachten Kleine Klas en evt. 
BK 

IB ers November 
2019 

Evaluatie 
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Afgerond, Er is een nieuw SOP opgesteld.  

Leerkracht! 
 
 

Methodiek verder geïmplementeerd 
in werkwijze school 
 
Voortgezet in de drie bouwen. In 
november is op de studiedag per 
bouw gegeken naar de meest ideale 
vorm en zijn er nieuwe afspraken 
gemaakt over het werken in de 
bordsessies en de frequentie van de 
bijeenkomsten.  

I.s.m. stichting Leerkracht!, 
expertcoach, volgen van 2 
pizzasessies. € 4000,-  

team Schooljaar 
2019 - 2020 

Cupella  Nieuw instrument ter vervanging van 
het formulier normjaartaak. Dit 
instrument wordt geïntroduceerd in 
het team en de medewerkers kunnen 
hiermee een overzicht krijgen van 
werktijden en taakuren.  
Medewerkers gebruiken allemaal 
Cupella. 

Het instrument wordt door de 
directie op een studiedag 
geïntroduceerd.  

directie Medio 
oktober 

 Evaluatie: Er is een korte introductie 
geweest en de formulieren zijn 
klaargezet door de directie. Er is in 
het team overeenstemming bereikt 
over taken en de daaraan gekoppelde 
uren. Het instrument is verder het 
afgelopen jaar niet veel gebruikt.  

   

Social 
Schools 3.0 

Na een niet goede start vorig 
schooljaar, gaat de school over op 
versie 3.0. De communicatie vanuit de 
klassen, het team, directie, 
klassenouders verloopt dit schooljaar 
via SS3.0.  
De website gaat over op het template 
van SS3.0 
 
Evaluatie: Afgelopen schooljaar heeft 
het werken met Social Schools een 
vaste plaats ingenomen in de 
communicatie naar de ouders. Het 
instrument werkte adequaat. Er zijn 
afspraken gemaakt over de frequentie 
van het plaatsen van berichten. Deze 
moeten worden ge-updated.  

Verlenging abonnement, € 
1600,-  
Begeleiding gebruikers. 
Vaststellen afspraken gebruik. 
Rechten.  
 
i.s.m. administratie, directie 

 
 
 
 
directie 

Augustus, 
september 
2019 
 
 
September 
2019 
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Schoolomge
ving  

Start maken met planvorming gebruik 
nieuwe schoolomgeving 
 
Evaluatie: De schoolomgeving is in het 
najaar verder afgemaakt. Zo werden 
er grote struiken en bomen geplant. 
Na de winter startte het plein- 
onderhoudsrooster, waarbij kinderen 
samen met de conciërge onderhoud 
pleegden.  

Voorwerk door een kleine 
werkgroep met teamleden, 
ouders. Afstemmen met 
leerlingenraad 

Initiatief 
bij 
directie 

Lopende het 
jaar, start 
medio 
oktober 

 

 
 
Onderbouw 

Onderbouw jaarplan 2019-2020 Periode 1 en 2 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Gedrag en 
groepsvor
ming 

- Alle groepen doorlopen de fases van 
groepsvorming en hebben zich tegen de 
herfstvakantie heeft ontwikkeld tot 
teams (prestatiefase). 
- De kinderen ontwikkelen hun 
zelfvertrouwen, emotionele 
intelligentie en waarden t.b.v. sociaal 
gedrag. 
- De leerlingen kennen de rituelen en 
afspraken in de groep en houden zich 
daaraan. 

Groepsvormingsactiviteiten, 
zoals: 
- uit de methodiek Leefstijl 
- wellevendheidslesjes 
montessori 
- massagekaarten 
- stilteles 
- mindfulnessactiviteiten 
 
- gezamenlijk lesontwerp 
- lesbezoeken 
- feedback 

leerkrac
hten 
onderbo
uw 

periode 1 
(zomer – 
herfst) 
 
periode 2 
(herfst – 
kerst) 

Evaluatie: In alle klassen is intensief gewerkt aan de groepsvorming. Het aanleren van de regels en rituelen in de 
klas deden leerkrachten met wellevendheidslesjes. Ook werden lesjes uit Leefstijl ingezet, door het jaar heen 
preventief, maar waar nodig ook curatief. Daarnaast werd ‘de stem van de leerling’ ingevoerd: het actief betrekken 
van leerlingen bij een gedragsdoel in de klas en het leren reflecteren op eigen gedrag. De visuele 
ondersteuningsvormen die hierbij werden ingezet bleken niet het gewenste effect te hebben in de meeste groepen, 
dus is verder gegaan in de vorm van kringgesprekjes.  
Het onderwerp Gedrag en groepsvorming bleek geen goed thema voor vernieuwing te zijn, aangezien hier wel een 
belangrijke focus op lag bij de leerkrachten in de klas, maar er naast de stem van de leerling geen sprake was van 
vernieuwing. De lesbezoeken zijn gedeeltelijk uitgevoerd, door een fout in de planning. Daarnaast hebben in 
periode 2 geen inhoudelijke sessies plaatsgevonden door de decemberfestiviteiten en de urgentie van een 
schoolteambrede evaluatie van de werkvorm van Leerkracht, waardoor stilteles/massage/mindfulnessactiviteiten 
niet zijn behandeld met elkaar. Aan de schoolbrede evaluatie zijn twee lange sessies gewijd, waarin intensief is 
geëvalueerd en er afspraken zijn gemaakt over de manier waarop verder zal worden gewerkt met elkaar. 

Afspraken/borging: 
Bijeenkomsten: 

- Bijeenkomsten: Het invullen van de inhoudelijke sessies gaat het onderbouwteam gezamenlijk doen. 
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- Bijeenkomsten: Het leiden van het inhoudelijke deel van de sessies soms (gedeeltelijk) door andere 
teamleden dan bouwco. 

- Bijeenkomsten: Frequentie van de sessies is één keer per twee weken; combinatie lopende zaken en 
inhoudelijk deel. 

- Vastlegging: Het bord wordt gebruikt, met de volgende vakken: doelen, uitwisseling, acties, planning, 
lesbezoeken. 

- Vastlegging: De taken zijn vastgelegd op het organisatiebord. 
- Lesbezoeken: Leerkrachten bespreken per tweetal het kijkdoel; ofwel wat bezoekende leerkracht wil zien, 

ofwel waarop bezochte leerkracht feedback wil. 
- Lesbezoeken: Maximaal één bezoek (ofwel ontvangen, ofwel bezoeken) per persoon per dag t.b.v. 

dagplanning in de klas. 
 
Stem van de leerling: 

- Samen dingen bedenken die allemaal in een 3-periodelesje kunnen, met tekeningetjes op het bord. 
   “Wat zouden we nog meer kunnen doen?” 

- 3-periodelesje (bv. ochtend) (door wat de kinderen kozen, of de leerkracht koos) 
   “En vanmiddag gaan we samen kijken hoe het vandaag ging.” 
   Als het gedurende de dag bij een kind niet lukt even influisteren bij een kind. 

- Evaluatie 
   “Is het gelukt om eraan te denken?” 
   “Hoe is het gegaan?” 
   “Wat ging er dan goed?” 
   “Wat zag je dan?” (concreet maken) 
   “Aan wie wil je een compliment geven?” (over het doel) 
   Ervoor zorgen dat geen kind genoemd wordt wie het niet lukte. 

Leefstijl (teambreed, zie voor rest afspraken document): 

- De thema’s worden over het schooljaar verdeeld. De thema’s lopen van vakantie tot vakantie. Het staat in 
de google agenda en komt regelmatig terug tijdens lopende zaken. Twee derde van de activiteiten komt 
aan bod in de groep. 

- Leefstijl wordt twee keer per jaar geëvalueerd tijdens de borgingsperiodes in de bouwen. 
- Het materiaal dat nodig is bij de les wordt door de leerkracht georganiseerd, kan uit map of website 

gehaald worden. Mediawijsheid is er alleen digitaal.  
- Uit het werkboekje kunnen werkbladen gekopieerd worden. 
- De duo’s houden zelf bij welke lessen gegeven zijn. 
- Leefstijl wordt/is zichtbaar in de manier hoe kinderen met elkaar omgaan. 
- In alle klassen worden klasafspraken gemaakt, deze hangen zichtbaar in de klas. 
- Voorbeeldgedrag leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

31 

 



Onderbouw jaarplan 2019-2020 Periode 3 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Taalonder
wijs aan 
meertalige 
leerlingen 
(borging). 

- De methodiek van Josée Coenen, 
beschreven in Zien is Snappen, wordt 
structureel toegepast in alle 
onderbouwgroepen. 
- Leerlingen die meertalig worden 
opgevoed voelen zich vertrouwd met 
spreken in het Nederlands. 

- methodiek Zien is Snappen 
 
- gezamenlijk lesontwerp 
- lesbezoeken 
- feedback 

leerkrac
hten 
onderbo
uw 

periode 3 
(kerst – 
voorjaar) 

Evaluatie: Deze periode bestond uit drie inhoudelijke sessies en een studiedag. Tijdens de inhoudelijke sessies heeft 
uitwisseling plaatsgevonden over verschillende onderdelen van ons onderwijs aan meertalige leerlingen, te weten: 
VVE, lesaanbod medeklinkers, woordenschat, zinnen, lidwoorden, samenstellingen, liedjes/versjes en bewegingen, 
pre-teaching en toneel. Daarbij hebben leerkrachten inspiratie opgedaan voor hun lessen, kennis gedeeld en 
vergaard en afspraken geijkt en gemaakt. De onderwerpen werden door verschillende collega’s voorbereid. 
Alle leerkrachten hebben een lesbezoek gedaan en gekregen. Hierover is onder meer uitgewisseld dat het erop lijkt 
dat de stof door meertalige leerlingen beter wordt opgepikt in een kleine kring dan een grote kring. Aandacht 
tijdens het werken met dobbelstenen (zinsbouw) is goed, spannend voor leerlingen.  
Op de studiedag van 24 februari 2020 is ook gereflecteerd op de samenwerking tijdens de bijeenkomsten, n.a.v. de 
in januari gemaakte afspraken. De nieuwe vorm werd als positief ervaren:  

- kwantiteit omlaag, dat is prettig 
- meer samen bezig in deze nieuwe vorm, fijn dat iedereen daar zo open voor stond 
- bijeenkomsten nu constructiever en inhoudelijker 
- we volgen nu minder de stappen en richten ons meer op de kwaliteit 
- er is meer uitwisseling, inspiratie 
- belangrijk dat iedereen alle afspraken scherp heeft: check het bord, check bij collega’s als je een 

bijeenkomst hebt gemist, en neem afspraken over in je agenda 

Afspraken/borging: 
Afspraken onderwijs aan meertalige leerlingen (afspraken waar ‘VVE:’ voor staat, zijn afspraken over de afstemming 
van activiteiten VVE-arrangement en activiteiten grote groep): 

- In alle klassen wordt wekelijks een les voor meertalige leerlingen gegeven (uit Zien is Snappen). Daarnaast 
wordt het algemene aanbod gedeeltelijk afgestemd op de behoeftes van deze leerlingen (bewegingen bij 
liedjes, lidwoorden bij zelfstandig naamwoorden, pre-teaching van woorden, re-teaching van woorden, 
etc.). 

- VVE: bij iedere groepsbespreking nieuwe leerlingen aanmelden voor het VVE-groepje. Hierbij aangegeven 
of het kind beginnend is (geschikt voor prentenboekenlessen van Woorden in Prenten) of gevorderd 
(geschikt voor lessen uit Zien is Snappen). Leerkracht VVE checkt ook tussentijds of het voor bepaalde 
kinderen goed is om door te stromen naar het groepje gevorderden. 

- VVE: VVE-leerkracht schrijft evaluaties van de VVE-periode. Deze zijn klaar vóór de verslagdagen, zodat de 
informatie hierbij gebruikt kan worden.  

- VVE: voor jonge kinderen gebruikt VVE-leerkracht Woorden in prenten (prentenboeken). 
- VVE: VVE-leerkracht stuurt aan de onderbouw: 

-- startdata van alle boeken 
-- mogelijke verwerkingen n.a.v. prentenboeken (want klassen hebben boek Woorden in Prenten niet) 

- VVE: iedere klas behandelt ook het prentenboek, maar eerste keer pas voorlezen na aanbieding door 
VVE-leerkracht in het groepje. 
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- VVE: in iedere klas wordt een verwerking aangeboden n.a.v. het prentenboek. 
- VVE: met oudere leerlingen gebruikt VVE-leerkracht Zien is Snappen (taallesjes die ook in de klas worden 

gegeven). 
- VVE: VVE-leerkracht doet geen andere activiteiten n.a.v. thema’s, maar vermengt het thema eventueel in 

de lesjes van Zien is Snappen. 

 

Onderbouw jaarplan 2019-2020 Periode 4 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Rekenen: 
doorlopen
de leerlijn 

- De onderbouwleerkrachten kennen de 
verwachtingen van de 
middenbouwleerkrachten t.a.v. het 
rekenniveau van kinderen die naar 
groep 3 gaan. 
- Het rekenonderwijs in de onderbouw 
is geëvalueerd en aangescherpt aan de 
hand van de verwachtingen van de 
middenbouw, de landelijke leerlijnen 
en de schoolpopulatie.  

- Montessori materiaalmap 
- gezamenlijk lesontwerp 
- lesbezoeken 
- feedback 

leerkrac
hten 
onderbo
uw 

periode 4 
(voorjaar - 
mei) 

Evaluatie 
Deze periode is halverwege afgebroken door de coronamaatregelen. Een start was al wel gemaakt, waardoor dit 
thema na de zomervakantie van 2020 weer opgepakt kan worden. De rekengroep o.l.v. Ronald Keijzer was twee 
keer bij elkaar gekomen om een plan te maken voor de verschillende bouwen. Deze werkgroep heeft zich met 
name gericht op het vinden voor een voor onze school passende methode. 
In maart gestelde doelen: 

1. Iedereen in de OB heeft kennis van en inzicht in de (montessori)leerlijn rekenen OB. 
2. Er is afstemming met de MB over de doorgaande lijn. 
3. Aanbod en omgeving zijn gelijk tussen de OB-klassen. 

In maart geplande acties: 
- materiaal bespreken 

- zintuigelijk  
- rekenen 
    - tellen 
    - vier hoofdbewerkingen 

- overleg met MB 
- materiaal compleet maken (ieder voor eigen klas) 
- verschil in klassen inventariseren 

- evt. aanvullen/weghalen (beperking en wisseling van materiaal in de klas) 
- gesprek voorbereide omgeving (+ verrijking, projecten) 
- rekenen in ICT → mee naar de rekengroep (Anita, Alexandra, Pauline) 
- (montessori)materiaal vergelijken met (landelijke) leerlijn 
→ aanvulling? → mee naar rekengroep (Anita, Alexandra, Pauline) 

- groepsspellen → allen: vooraf bekijken + uitproberen 
- handleiding nieuwe methode MB/BB bekijken 

Uitgevoerd deel van de planning: 
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26-02 zintuiglijk materiaal (Martina) 
11-03 montessori-rekenlijn: tellen (Michelle) 
I.v.m. coronamaatregelen niet uitgevoerd deel planning:  
25-03 gezamenlijk MB + rekenverwerkingen op papier 
08-04 montessori-rekenlijn: meten en meetkunde (Marga) 
22-04 voorbereide omgeving 
- groepsspellen + handleiding MB/BB 
- ICT 
Lesbezoeken hadden nog uit plaatsgevonden. 

Afspraken/borging: 

 

Onderbouw jaarplan 2019-2020 Periode 5 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Nader te 
bepalen, 
mogelijk 
grote 
motoriek 
of Engels 
in de 
onderbou
w 

- De onderbouwleerlingen krijgen 
structureel goed gymles volgens de 
leerlijnen voor kleuters. 
 
- onderbouwleerlingen leren middels 
liedjes en versjes Engelse woordjes 

- blauwe map gym in de 
onderbouw 
óf 
- activiteiten Engels (vooral 
liedjes en versjes) voor kleuters 
 
- gezamenlijk lesontwerp 
- lesbezoeken 
- feedback 

leerkrac
hten 
onderbo
uw 

periode 5 
(mei - zomer) 

Evaluatie 
Nog niet opgepakt, i.v.m. coronamaatregelen. 

Afspraken/borging: 
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      Middenbouw 

MB jaarplan 2019-2020 – LEERKRACHT! 

Ontwikkelp

unt 

Doelen/Ambities Hoe/Middelen Wie Wanneer 

LeerKracht! De middenbouw werkt gedurende het jaar met 

LeerKracht! om meer inhoudelijk te werken, dit is jaar 3. 

Alle thema’s van leerkracht komen aan bod in iedere 

periode (lesbezoek en feedback/lesontwerp/stem van de 

leerling/verbindingssessie) 

Het vastleggen van de bordsessies en het scrumbord is 

duidelijk voor het (MB)-team en wordt gedaan na iedere 

bijeenkomst (Notulen?) 

Borgen van andere onderwerpen inplannen (Alles in P3, 

gelijk met de BB?) 

Lesbezoeken zijn niet afhankelijk van WDM en er zijn er 2 

per periode 

 

Iedere week LK 

Verbindingsses

sies met OB & 

BB 

MB 

team 

Het hele 

jaar 

Evaluatie 

De middenbouw heeft tot de schoolsluiting iedere week gewerkt met leerkracht. Het bord werd gebruikt en foto’s 

van het bord werden gedeeld via een de MB-app maar er bleek toch behoefte te zijn aan het nalezen en 

verwoorden van gesprekken. We zijn dus weer gestart met het maken van notulen. 

We maken die per periode. Naast de inhoudelijke notulen is er ook een afsprakenlijst/takenlijst die we iedere 

week even doorlopen. Deze is ook terug te vinde in de drive. 

In de klassen zijn met de kinderen ook bordsessies gehouden. Met name in periode 1 bij gedrag. 

Afspraken/borging 

Notulen zijn binnen 3 dagen gedeeld met de bouw, directie en BC. 

Starttijd op donderdag 16.00u 

 

MB jaarplan 2019-2020 - PERIODE 1 

Ontwikkel

punt 

Doelen/Ambities Hoe/Middelen Wie Wanneer 

Gedrag,  

leefstijl 

lessen 

 

1. Implementatie en borging leefstijl in de school 

en afspraken zijn vastgelegd 

2. Uitwisseling tussen de bouwen  

3. Gezamenlijke lesvoorbereiding (ook van de 

website) 

4. Stem van de leerling (evt ouder)  komt aan bod 

5. Ouderavond start met Leefstijl les 

6. Hoe lessen geef je minimaal? 

> Studiedag 

start van het 

jaar met dame 

leefstijl. 

> Leerkracht  

lesbezoeken 

lesontwerp 

leerlingarena 

OB-MB-BB Periode 1 

Zomer-He

rfst 

Evaluatie  

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol.  
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Met het Leefstijl-programma worden kinderen hiervan bewust gemaakt. Samen met klasgenoten doen ze 
activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve 
groepsrelaties speelt in de Leefstijllessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep. 
We zetten tevens de Montessori wellevendheid lessen in om zorg voor omgeving en elkaar te waarborgen. 
In iedere MB-klas werd het bord gebruikt om de stem van de leerling te horen en afspraken te maken met de klas.  
We hebben dmv lesbezoeken bij elkaar gekeken hoe dit in de verschillende klassen gaat en dat ook geëvalueerd. 
 
Wellicht in de toekomst ook ouders betrekken bij gedrag in en om de school. Dat kan tijdens de 
ouderavond/kennismaking. 
Ondertussen is dit gebeurd bij de algemene ouderavond van MR/OR en ook is de ouderavond aan het begin van 
het jaar aangepast en interactiever gemaakt met behulp van een leefstijl les. Dit houden we zo.  
 
Er is binnen het team ook gesproken om de intellectuele wandeling weer nieuw leven in te blazen. Zodat alle 
kinderen elkaar kunnen leren kennen en er ook meer contact is tussen de kinderen. Zodat er meer rekening met 
elkaar gehouden wordt tijdens lopen op trappen etc.  
De afspraak is dat de leerkracht kinderen wijst op de mogelijkheid van het kijken in andere klassen en/of bouwen. 
De leerlingen maken dan zelf een afspraak in overleg met de klas waar ze willen kijken. er komt dus geen rooster 
en het is facultatief. 
 
 

Afspraken/borging 

Leefstijl krijgt geen aparte ontwikkelperiode meer.  In januari en juni komt leerkracht op de agenda om te 
evalueren/borgen.  
 
Leefstijl lessen worden ingepland in de google agenda door de IB. We geven gemiddeld 1x per week een leefstijl 
les. In het begin van het jaar wat intensiever.  We gebruiken als handleiding 1 map per jaar. te weten: 
2019-2020: gebruik map gr4 
2020-2021: gebruik map gr5 
2021-2022: gebruik map gr3 etc  
 
Voor de kind-gesprekken over het welbevinden moeten we tijd krijgen om deze buiten de klas te voeren.  
Deze zijn essentieel. Hier zijn formulieren voor ontwikkeld, onder kopje ‘kindgesprekken’ In de MB-map. 
 
Voor sociaal emotionele vaardigheden vullen we 2x per jaar Hart en Ziel in.  
Dit wordt besproken met IB tijdens groepsbespreking of eerder als daar aanleiding toe is. 
 
Ouderavond: Houden we interactief met leefstijlles en informatie folder. Ouderavond gespreksonderwerpen 
kunnen zijn: 
Pauzehapje - bedtijd - mobiel - taakjes thuis - computertijd - hobby kind - alleen fietsen - grenzen stellen/nee 

zeggen - zakgeld - voorlezen - buiten spelen - tv kijken - naschoolse activiteiten. 

 
Intellectuele wandeling 
De afspraak is dat de leerkracht kinderen wijst op de mogelijkheid van het kijken in andere klassen en/of bouwen. 
De leerlingen maken dan zelf een afspraak in overleg met de klas waar ze willen kijken. er komt dus geen rooster 
en het is facultatief. 
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MB jaarplan 2019-2020 - PERIODE 2 + 4 

Ontwikkelp

unt 

Doelen/Ambities Hoe/Middelen Wie Wanneer 

Rekenen  1. Alternatief voor MIO kaarten 
2. Automatiseren in MB verbeteren 
3. Afspraken AT in gr3 en gr4 vaststellen 
4. AT gr3 en gr4 op de computer 
5. Verhouding Montessori Materiaal versus AT 

(visie vastleggen) 
6. Rekeneiland uitbreiden (handelend rekenen) 
7. 90 % van de leerlingen kent de tafels eind 

groep 5 
8. Intensiever computer gebruik 
9. Kennis Leerkrachten computergebruik is 

beter 
10. Kijken nieuwe rekenmethode in overleg met 

BB 
 

1. Afspraken 

rekenen in 

MB/BB op 1 lijn. 

2. Bordsessies en 

verbindingssessi

es 

3. Kijken bij 

andere 

scholen/method

e’s 

4. MB kijken bij 

OB 

5. Gesprek visie 

team 

MB/BB en OB Periode 2 & 

4 

Herfst-Kers

t 

Voorjaar-M

ei 

Evaluatie  

In periode 2 richtten we ons op het automatiseren van de tafels. Er is een inventarisatie gemaakt welke 

(montessori) materialen geschikt zijn om hiermee te oefenen. Per jaargroep. Deze materialen willen we steeds in 

de klassen centraal stellen. 

We hadden een afspraak om bij de 5e Montessorischool te kijken naar zelf ontwikkeld materiaal. Dit heeft 

vanwege corona maatregelen niet plaatsgevonden. Wel is er een kijkwijzer/vragenlijst gemaakt.  

We hebben dus ook nog geen uitbreiding van het Rekeneiland en/of vervanging van de MIO-kaarten. 

Nog niet alle werkafspraken mbt rekenen van de middenbouw hebben we kunnen borgen. Ook omdat we op zoek 

zijn naar een nieuwe rekenmethode willen we hierop wachten. Relinde heeft kaarten gemaakt voor groep 4 met 

verhaalsommen omdat we die missen in de methode. Afspraken hoe we de verhaalsommen van groep 4 inzetten 

moet nog worden gedaan.  

Wat betreft het computergebruik van de leerkrachten (doel nr 9) kunnen we stellen dat door de corona dat doel 

met vlag en wimpel is behaald.  

Er zijn online rekenlessen gemaakt. Er is gewerkt met de digitale lessen van Alles Telt. Er zijn uitleg filmpjes 

gemaakt. Er werden digitale toetsen en voortgang van de kinderen geanalyseerd en bijgestuurd. Ook onderling 

was er veel contact binnen de bouw over tips en trucs van programma’s en werking van software. 

We hadden dit jaar de grote rekendag op tijd voorbereid tijdens een MB-bijeenkomst en alles lag startklaar. Helaas 

ging de Grote Rekendag wegens de schoolsluiting niet door. 

 

Afspraken/borging 

Materialen om te automatiseren in de klas centraal stellen of tijdens rekenen. Lijst is terug te vinden in de 

MB-map met alle afspraken. Afspraak/bezoek bij de 5e Montessorischool komt in schooljaar 2020/2021 
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MB jaarplan 2019-2020 - PERIODE 3 

Ontwikkelp

unt 

Doelen/Ambities Hoe/Middelen Wie Wanneer 

Borging 

 

We willen de volgende onderwerpen aan bod 

laten komen en bespreken/afstemmen of de 

afspraken evt moeten worden aangepast.  

● Nieuwsbegrip 

● Rondgang 

● Werkperiode 

● Kindgesprekken 

● Woordbenoemen 

● Lezen 

● KOO 

Map 

middenbouw 

afspraken zijn 

uitgangspunt. 

MB Periode 3 

Kerst-Voorja

ar 

Evaluatie  

Nieuwsbegrip.  

Deze periode heeft maar 6 bijeenkomsten. Nieuwsbegrip loopt in de MB heel verschillend in de klassen. Guus 

wilde graag in alle klassen komen kijken. We hebben afgesproken om volgend jaar een aparte periode aan 

Begrijpend lezen te willen wijden en zullen de lessen samen gaan voorbereiden. 

Ietje heeft in de BB gekeken naar een begrijpend lezen les bij Marjotta. Dat was inspirerend, wellicht dat ook 

andere MB-leerkrachten dit kunnen gaan bekijken schooljaar 2020/2021.  

Rondgang. 

De theorie en het doel van de rondgang is bij iedereen bekend, dit is de basis. 
De afspraken nav van de Audit die in december 2017 zijn vastgesteld scherpen we iets aan : 

● Verschil tussen rondgangen is bekend bij de kinderen. 
De snelle/start rondgang: kijken of iedereen aan het werk kan,  
De lange/lesjes rondgang; geven van individuele lesjes (evt clusteren) 

● We gebruiken de snelle en/of korte rondgang en lange en/of lesje rondgang de kinderen kennen deze 
termen ook. We hebben hier ook een symbool/pictogram voor. 

● Kinderen weten wanneer en bij wie ze hulp kunnen vragen; eerst in eigen groepje dan bij groep 5. 
● Kinderen kunnen hulpvraag zichtbaar maken m.b.v. wachtkaart op tafel met werkje eronder (dit 

modellen) 
● Kinderen zien welke rondgang gaande is (visueel, op het bord met spiraal en/of potlood) 
● Tijdbewaking tijdens de rondgang (door leerkracht) 
● Leerkracht geeft tussendoor feedback (visueel) 
● Materiaal uit de kast maximaal drie dingen centraal stellen, afwisselen per 2 weken (ivm hulp kiezen werk) 
● Voorbereide omgeving in orde, zodat de kinderen zelfstandig materiaal/spullen kunnen pakken.  
● Voor groep 3 zijn foto’s van werkjes beschikbaar die het kiezen makkelijker maken, in een klapper en/of 

het bord. 
 

Werkperiode 

Wat verwachten we van kinderen tijdens de werkperiode. Welke eisen stellen we. Er is over dit onderwerp veel 

gesproken en er wordt ook heel verschillend over gedacht binnen de bouw. Opvallend is dat bijna bij iedereen een 

druk wordt ervaren van wat allemaal moet. We inventariseren dit en kijken naar wat op te lossen is. We denken 

dat een  oplossing kan zijn: 

● Meer individuele werken in de klassen (dus minder groepslessen) 
● Belangrijk om een goede/rustige werksfeer te creëren.  
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● Het gaat om de kwaliteit niet de kwantiteit. 
● Zelfstandigheid van de kinderen vergroten al is dit is voor ieder kind anders. Bespreken met de kinderen.  

 
Kindgesprekken 
We vinden de kindgesprekken allemaal erg belangrijk. Met alle kinderen een gesprek buiten de klas. Dit kan in de 
MB niet zonder ondersteuning. 
Werk opnemen/bespreken met gr5 kan wel individueel in de klas. 
Dit zat eerder bij de kindgesprekken maar dat hebben we losgetrokken.  
Dat houden we ook zo. de formulieren die we vorig jaar hebben aangepast hoeven niet worden aangepast en 
staan in de MB-drive en MB-map 
 
Woordbenoemen/Zinsontleden 

De boekjes van de Taal Doen kast zijn alfabetisch. Dit moest worden aangepast en dat is ook gebeurd.  

Aftekenblad taaldozen + opdrachten voegen we toe in Taal Doen boekje.  
Aftekenblad zinsontleden voegen we toe  in Taal Doen boekje van groep 5. 
groep 5 krijgt extra zinnen voor zinsontleden.  
Uitlegkaart zinsontleden is gemaakt iom BB-leerkracht 
A3 verwerkingsblad voor plastic taalsymbolen is gemaakt. 
Sorteerkaarten opdrachten woordbenoemen van taal doen is voor iedere klas gemaakt zodat er wat meer 
overzicht is tussen de verschillende woordsoorten. De werkafspraken zijn niet aangepast, dat was niet nodig. 
 
Lezen  
Er moet meer leestijd aan groep 3 besteed worden. Er zijn teveel kinderen die laag scoren op leesvoorwaarden. 
Kinderen die M3 (AVI) niet halen kunnen in BOUW. 
Het is fijn als kinderen lezend naar de middenbouw komen. Dit was wel tijd zo. Deze verwachting moeten we ook 
uitspreken naar de onderbouw. 
Soms klopt de notatie in Parnassys niet.  bv: kent de letters, leest woorden.  
 
Groep 3 heeft gemiddeld per dag anderhalf uur leestijd nodig. Groep 4 en 5 een uur. We kijken hoe we dat kunnen 
behalen.  
Leesboekjes uit de kast - Ralfi lezen - Ahrend leeswerkjes - Biebboeken - Leesmaatjes - Leesspelletjes - Toneel 
lezen - Samen Lezen. 
Goed kijken naar individu, wat is nodig.  
 
Ouders kunnen ook toneel lezen met kinderen of de kinderen doen dit onderling. De ‘wist je dat’ boeken zijn erg 
motiverend.  
 
Map Pravoo bevat woorden en teksten en daarmee kan: 

- voor koor door (woorden en tekst) 
- Tekst kan ook net als ralfi elke dag lezen 

 
Bibliotheek: 

- Groep 3 pakt te moeilijke boeken uit de kast. Er is een kast voor groep 3, vlakbij de biebjuf maar ze mogen 
pakken wat ze willen. 

 
Kinderen die boven E5 lezen hoeven niet persé AVI boeken te lezen.  
 
KOO:  

We hebben de lessen van Da Vinci herschreven. De volgorde hebben we nog vastgehouden. De lessen van het 

laatste project hebben we verdeeld. 
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Alles is terug te vinden op de MB-Drive. 

Afspraken/borging 

Nieuwsbegrip.  

We hebben afgesproken om volgend jaar een aparte periode (of 3 weken) aan Begrijpend lezen te willen wijden 

maar we gaan wel de lessen samen voorbereiden. 

 

Rondgang. 

De theorie van de rondgang is bij iedereen bekend, dit is de basis. Afspraken staan hierboven genoemd. 
 
Werkperiode 

Meer individueel werken in de klassen (dus minder groepslessen) 
Belangrijk om een goede/rustige werksfeer te creëren. 
 
Kindgesprekken 
De formulieren die we vorig jaar hebben aangepast hoeven niet worden aangepast en staan in de MB-drive en 
MB-map. 
Er wordt geen rooster meer gemaakt voor de kindgesprekken. Je kan dit zelf afspreken op het moment dat er 
iemand in de klas is voor WDM.  
De data van de dagen/tijden moeten wel vooraf duidelijk zijn, wie komt op welke dag en hoe laat? 
 
Woordbenoemen/zinsontleden 

Zie MB-map voor afspraken.Deze zijn niet aangepast. 
 
Lezen  
Kinderen die M3 (AVI) niet halen kunnen in BOUW. Na overleg en afstemming met de IB.  
 
Map Praavo bevat woorden en teksten en daarmee kan ook gelezen worden, in de klas en/of thuis met ouders. 
Zorg voor instructie bij het materiaal. 
Bibliotheek. Groep 3 pakt soms te moeilijke boeken uit de kast. Er is een aparte kast voor groep 3, vlakbij de 
biebjuf maar ze mogen pakken wat ze willen.  
Kinderen die boven E5 lezen hoeven niet per se AVI boeken te lezen.  
Ergens komend halfjaar kunnen wel een leesweek (leescircuit, kinderen laten voorlezen uit hun boekjes, 
boekbesprekingen) inplannen om leesplezier omhoog te krijgen (dit is niet doorgegaan ivm Corona) wellicht 
tijdens de kinderboekenweek  van 2020/2021. 
We willen in de klassen graag weer nieuwe M3 boekjes en START, en makkelijke samenleesboekjes die zijn er toch 
te weinig. 
 
KOO:  

Ieder project 12 weken, zonder rekening te houden met vakanties, zodat er ook nog tijd is om kinderboekenweek 

te doen en aandacht kunt geven aan  Sint en Kerst knutsels. Organisatie moeten we nog bespreken. 
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Bovenbouw 

Bovenbouw jaarplan 2019-2020 Periode 1: zomer/herfst 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Implemen
tatie 
Leefstijl, 
gedrag 

● De kinderen krijgen iedere 
week lesjes uit de methode 
leefstijl.  

● Het creëren van een veilig 
school/klassenklimaat.  

● De kinderen kennen de 
regels van de school/klas en 
houden zich eraan. 

● De kinderen hebben plezier 
met elkaar en leren elkaar 
beter kennen. 

● Methode leefstijl 
● Stem van de LL d.m.v. 

bord in de klas. 
● Lesbezoek min 1 x over 

leefstijl of bord in de klas. 
● Bouw doorbrekend 

onderdeel voor meer 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en 
begrip voor elkaar. 

● Einde periode 
verbindingssessie 
OB/MB/BB over algemene 
afspraken m.b.t. gedrag 

LK van de 
BB 

Periode 1: 
Zomer/herf
st 

Evaluatie 
Leefstijl: Tot maart heeft iedereen met Leefstijl gewerkt. Na de Coronaperiode is het echter blijven liggen.  
Gedurende de hele eerste periode zijn ervaringen uitgewisseld tijdens de bordsessies. 
Bord in de klas: In de klassen is gewerkt met het bord. Tijdens de lesbezoeken heeft iedereen een keer bij een 
collega gekeken en iedereen is een keer door een collega geobserveerd. Vervolgens zijn de lesbezoeken 
geëvalueerd met het feedbackschema. De kinderen voelden zich betrokken, doordat ze stem hadden in de doelen 
en corrigeerden elkaar bij de naleving. De leerkrachten ervoeren het werken met het bord als positief maar 
tijdrovend. De werkpunten leidden tot gedragsverandering bij de kinderen, die verandering was echter niet 
blijvend.  
  
Regels/afspraken: De regels van de klas zijn bij de alle kinderen uit de BB bekend en hebben een plekje in de klas 
gekregen. Regelmatig refereren kinderen en leerkrachten aan deze regels en dat werk goed.  
 
Plezier met elkaar: De sfeer is in alle bovenbouwgroepen prima. Incidenten worden besproken door de kinderen 
onderling en/of leerkracht en betrokken kinderen.  

Afspraken/borging: 
-We blijven werken volgens de thema’s van leefstijl. In jaar 20/21 doen we de mappen voor groep 8. 
-Bord in de klas blijft terugkomen bij lopende zaken. We willen het bord in de klas alleen gebruiken als daar 
aanleiding toe is. 
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Bovenbouw jaarplan 2019-2020 Periode 2 en 4: Herfst/Kerst, voorjaar/mei 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wann
eer 

Rekenen 
 

● Het kiezen van een nieuwe 
methode voor rekenen voor 
MB en BB. 

● Inventariseren welk extra 
rekenmateriaal wordt 
gebruikt en hoe. 

● Afspraken maken over de 
manier van werken m.b.t. 
Rekenen in de BB. 

● Gebruik Montessori 
Materiaal in de BB 

● Verschillende 
rekenmethodes bekijken 
en uitproberen. 

● Overleg tussen MB en BB 
wat betreft aansluiting. 

● Lesbezoek MB-BB 
uitwisseling. 

● Verbindingsessie 
OB/MB/BB 

MB en BB 
leerkrachten 

Period
e 2 

Evaluatie:  Periode 2 is niet gebruikt voor rekenen, omdat er is gekozen voor een bouw overstijgende rekengroep, 
maar voor lopende zaken waar aandacht aan besteed moest worden. Dit was een wens van het BB-team. Er is o.a. 
een informatiefolder gemaakt voor de bovenbouw. Periode 4 viel in de thuiswerkperiode, waardoor er geen 
bordsessies over het onderwerp rekenen zijn geweest. 
Het zoeken naar nieuwe rekenmethode/werkwijze is ondergebracht in een rekengroep, die vanaf februari van start 
is gegaan. Twee bovenbouwleerkrachten zetten zich voor de rekengroep in t.w. Claudia en Marcella. Van de 
bevindingen in de rekengroep is steeds verslag gedaan in de bouwen en er was een studiedag  voor het hele team.  

Afspraken/borging:  
-uitproberen van methodes doorgeschoven naar 20/21. Er is gekozen voor AT-Q en WIG 
-Studiedag rekenen voor het team heeft plaatsgevonden. 

 

Bovenbouw jaarplan 2019-2020 Periode 3 en 5: borgen kerst/voorjaar mei/zomer 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Het 
borgen 
van alle 
onderwijs 
inhoudelij
ke 
onderwer
pen. 

Afspraken herijken van de volgende 
onderwerpen: 

● Taal doen 
● Exploring English 
● Rekenen 
● Blits 
● Nieuwsbegrip 
● werkopnemen 

● Alle onderwerpen indelen 
op de lange sessies in 
deze periodes.  

● Ook op een studiedag in 
deze periode ruimte 
maken voor de grotere 
onderwerpen. 

BB  Kerst/voorjaar en 
Mei/zomer 

Evaluatie:  
-Taaldoen loopt goed behalve de ww-spelling. Marjotta heeft nieuwe spellingwoordenlijsten gemaakt, waarin alle 
categorieën door elkaar behandeld worden. We vinden dat de categorieën nu te geïsoleerd aangeboden worden. 
We gaan kijken of dit beter bevalt. In 20/21 gaat iedereen werken met de nieuwste aftekenlijsten. 
-Exploring English: De kast is door iedereen enthousiast ontvangen. we experimenteren met de werkjes en niveaus 
en wisselen informatie uit in de bijeenkomsten. Het is voor iedereen nog wel een zoektocht. Ook de kinderen 
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reageren enthousiast en maken mooie verwerkingen.  In 20/21 nemen we een hele periode om overzicht te krijgen 
en een aftekensysteem te maken. We willen dan lijnen uitzetten, zodat we een vast aanbod per kind, per jaargroep 
kunnen aanbieden en daarnaast keuzewerkjes hebben.  
-Blits: groep 6 heeft meer begeleiding nodig is gebleken tijdens het werken met de methode. Vlotte leerlingen 
bieden we Blits in het begin van komend schooljaar aan, de andere kinderen pas na de kerstvakantie. Groepslessen 
blijken echt nodig. 
-Nieuwsbegrip: loopt 
-Werk opnemen: Voor elke periode is het werk opgenomen, gesprekjes met kinderen is niet bij iedereen gelukt. 
Men ervaart dat het met de volle klassen en het drukke programma niet altijd te regelen is. Tijdens corona is het 
werkopnemen gestagneerd. 

Afspraken/borging:  
-ww-spelling wordt voor komend schooljaar aangevuld met “oefenen met werkwoordspelling” Marjotta bestelt. 
Moet blijven terugkomen op agenda. 
-De lijstjes met nieuwe spellingwoorden worden volgend schooljaar in een periode van borging geëvalueerd. 
-Engels wordt in een periode opgenomen voor 20/21 
-Rekenen: We starten 20/21 met Alles Telt en schakelen na de herfstvakantie over op nieuwe methode. In de eerste 
periode gaan we met een aantal kinderen werken uit de methodes WIG en AT-Q en evalueren dat steeds tijdens de 
bijeenkomsten. 
-Blits: niet alle kinderen uit groep 6 starten tegelijk. De meeste kinderen pas na de kerst, voor de snelle leerling kan 
het eerder, individueel bekijken en evt. (kleine) groepslesjes geven. 
-werk opnemen: moet opnieuw terugkomen op agenda in 20/21. Ondersteuning hierbij gewenst vanuit middelen 
voor werkdrukvermindering. 

 

Bovenbouw jaarplan 2019-2020 Leerkracht 

Ontwikkel
punt 

Doelen/ambities Hoe/middelen Wie Wanneer 

Verdere 
implemen
tatie LK. 

● Om de week lange sessie LK 
● Stem van de leerling 

uitproberen 
● Alle thema’s van leerkracht 

komen aan bod in iedere 

periode (lesbezoek en 

feedback/lesontwerp/stem 

van de 

leerling/verbindingssessie) 

● Het vastleggen van de lange 

sessies d.m.v. 

afsprakenlijstjes.  

● Twee periodes inplannen 

voor het borgen van de 

lopende 

onderwijsinhoudelijke 

onderwerpen 

● Starten met bord in de 
klas. 

● Om de week lange sessie 
LK 

● Iedere periode 
verbindingssessie 
ob/mb/bb 

● Kerst/voorjaar en 
mei/zomer leeghouden 
voor borgen. 

● Iedereen is zelf 
verantwoordelijk voor het 
lezen van de 
afsprakenlijstjes en zich te 
laten informeren als er 
onduidelijkheden zijn. 

BB Hele jaar. 
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● Iedere periode minstens 1x 

lesbezoek. 

Evaluatie:  
- Bordsessies: Na tussentijdse evaluatie zijn we overgegaan op een schema van drie weken. Week 1 korte sessie, 
week 2 lange sessie, week drie vrij.  Hierdoor wordt minder werkdruk ervaren. We laten het systeem van wolkjes en 
zonnetjes los en gaan over van whiteboard naar digibord. Ook gaan we niet meer staan bij de sessies. 
- Stem van de leerling nog niet gelukt. 
- Lesbezoeken vanaf periode twee niet meer van de grond gekomen door organisatorische problemen (te weinig 
mensen inzetbaar). In periode heeft iedereen een lesbezoek gedaan en een evaluatiegesprek gevoerd. Dit werd 
ervaren als leuk, maar niet bij iedereen als zinvol. Liever zouden we de tijd gebruiken om elkaar te ondersteunen in 
de groep. 
- Na tussentijdse evaluatie besloten om van de bordsessies  notulen te maken. Dit wordt door iedereen enthousiast 
ontvangen. Iedereen heeft nu weer de mogelijkheid om goed op de hoogte te zijn van de afspraken. 
-Borgingsperiode  door Corona vervallen.   

Afspraken/borging: Doorgaan in 20/21 met driewekelijks schema lange sessie,korte sessie, week niets en oppakken 
lesbezoeken, oppakken bord in de klas. 
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Bijlage 2  

 
Jaarevaluatie zorgarrangementen 2019-2020 
22 juni 2020 
Door Josefien Hendriks en Tomoko Claringbould 

Dit jaar hebben Josefien Hendriks en Tomoko Claringbould arrangementen geboden op de 14e 
Montessorischool De Jordaan. Gerda Vermeer en later Merel Knaup werden ook dit schooljaar 
ingevlogen als begeleider passend onderwijs wanneer er extra hulp nodig was bij kinderen met 
gedragsproblemen. Daarnaast waren zij soms betrokken bij leerlingen die op dat moment gebruik 
maakten van een arrangement.  

 
Arrangementen - ondersteuningsroute 

Naar aanleiding van de jaarevaluatie van vorig schooljaar is er in de voorbereidingsweek in augustus 
van dit schooljaar een presentatie gegeven aan het team over de ondersteuningsroute op de 14e 
Montessorischool De Jordaan. Het doel hierbij was om niet alleen de kennis over de 
ondersteuningsroute te vergroten, maar vooral ook de betrokkenheid bij de zorgarrangementen. 
Hierbij hadden de Begeleider Passend Onderwijs (bpo-er), Gerda Vermeer, de leerkrachten 
zorgarrangementen (Tomoko en Josefien) en de Adviseur Passend Onderwijs, Simone Groot, een rol. 
De presentatie richtte zich op de basisondersteuning, de (toeleiding tot) arrangementen en de 
verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. De presentatie was verhelderend gebleken voor het 
team.  

Een belangrijk uitgangspunt van de ondersteuningsroute afgelopen jaar bij ons op school is 
onderstaande piramide. Een deel van de arrangementen geldt als werkdrukverlichting voor 
groepsleerkrachten. Deze arrangementen vallen dus onder ondersteuningsfase 1, zorgniveau 2, 
groen (bv. begrijpend lezen voor kinderen die een C of hoge D scoorden). De andere 
groepsarrangementen vallen onder ondersteuningsfase 2, zorgniveau 3, geel (bv. rekensprint voor 
kinderen die een E scoorden). De individuele begeleidingen vallen onder ondersteuningsfase 3, 
zorgniveau 3/4, geel/rood (bv. individuele begeleiding op het gebied van werkplanning en 
concentratie).  
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Naar aanleiding van de jaarevaluatie van vorig jaar is tevens besloten om dit jaar niet meer te werken 
met werkhoudingsgroepjes (middenbouw) of de rustige werkomgeving (bovenbouw). In plaats 
daarvan is gekozen voor individuele begeleidingen in of dichtbij de klas. Op die manier sloot het 
werken in de zorgarrangementen nauwer aan op het werken in de klas.  

Gedurende het schooljaar waren er 2 ‘hoofdperiodes’ van ongeveer 12 weken voor de 
zorgarrangementen: van de zomer- tot de kerstvakantie en van de voorjaars- tot de zomervakantie. 
In de ‘tussenperiode’ tussen de kerst- en voorjaarsvakantie is gewerkt aan evaluaties van de 
handelingsplannen, voorbereidingen voor de nieuwe periode, monitoring van het doorwerken in de 
klas na afgesloten zorgarrangementen, zorgarrangementen die pas later zijn gestart en individuele 
begeleidingen. Sommige arrangementen liepen gedurende deze tussenperiode wel door, zie 
evaluatie arrangementen. 

Halverwege de eerste hoofdperiode (rond de herfstvakantie) was er een tussenevaluatie van de 
gedragsarrangementen. De vakinhoudelijke arrangementen gingen door. Ook kwamen er enkele 
arrangementen bij die doorgingen tot de voorjaarsvakantie. Drie weken na de start van de tweede 
hoofdperiode werd de school gesloten vanwege coronamaatregelen. In overleg met de intern 
begeleiders is besloten om te focussen op de basis van het lesaanbod door de groepsleerkrachten. 
Sommige arrangementen zijn wel doorgegaan, met een alternatief lesaanbod via het thuiswerken. 
Dit staat beschreven bij de betreffende arrangementen.  

Vanaf 11 mei zijn de leerkrachten zorgarrangementen beiden ingezet om een bovenbouwgroep te 
leiden. De zorgarrangementen zijn sindsdien niet doorgegaan. Vanaf 15 juni kwamen er weer enkele 
dagen vrij voor de zorg, deze zijn besteed aan de evaluatie van de handelingsplannen, voorbereiding 
van volgend schooljaar en deze jaarevaluatie.  
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Kinderen maakten 1 periode van 12 weken gebruik van een zorgarrangement. Wanneer dit 
onvoldoende bleek, werd in overleg met de leerkrachten en ib verder gekeken naar de specifieke 
zorgbehoeften van het kind. Hierbij is gewerkt aan de hand van de ondersteuningsroute.  

 
Middelen 

De arrangementen vinden plaats in de ruimte van de kleine klas, in ‘het rode kamertje’ en in de grote 
klassen. In de kleine klas staan negen tafels en zijn er materialen om de leerlingen individueel te 
ondersteunen, zowel voor bij werkhouding als bij vakinhoudelijke arrangementen. In het rode 
kamertje staan vijf tafels en enkele materialen voor vakinhoudelijke arrangementen. 

Een aantal nieuwe methodes is aangeschaft ter ondersteuning van de arrangementen, waaronder 
Spellingsprint, Rekensprint Start en het Vooruitwerklabboek (voor de bovenkamer).  

 
Verantwoordelijken 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het tijdig bespreken van een hulpvraag met de ib’er. Hij 
of zij draagt ook de verantwoordelijkheid om een kind aan te melden voor een arrangement bij de 
ib’er en de (reden van) aanmelding te bespreken met ouders en de leerling. Wanneer het kind in een 
zorgarrangement geplaatst is, blijft de groepsleerkracht verantwoordelijk voor het opstellen van het 
plan en de evaluatie. De leerkracht zorgarrangementen zorgt echter voor het inplannen van een 
gesprek met de groepsleerkracht vooraf (waarbij doelen worden opgesteld) en de evaluatie aan het 
einde van een periode, t.b.v. de implementatie in de klas. Wanneer nodig wordt de groepsleerkracht 
hiervoor vrijgeroosterd. Daarnaast stelt de leerkracht zorgarrangementen de vakinhoudelijke 
handelingsplannen op en evalueert deze. Zij helpt de leerkracht bij het opstellen en evalueren van de 
andere individuele handelingsplannen. Hierbij letten zij erop dat de gestelde doelen zo concreet en 
meetbaar mogelijk zijn. 

De leerkracht zorgarrangementen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het HP en het 
bijhouden van de voortgang tijdens de begeleidingen. De uitvoering en voortgang worden 
gedocumenteerd in Parnassys. Ten slotte is het belangrijk dat de groepsleerkracht de adviezen vanuit 
de zorgarrangementen inzet en het effect peilt.  

 
Borging 

De borging gebeurt op verschillende manieren. Aan het einde van de periode wordt ieder 
handelingsplan geëvalueerd. Bij de gedragsarrangementen is dit een individueel handelingsplan en 
voor de vakinhoudelijke arrangementen wordt het handelingsplan voor het groepsarrangement 
losgekoppeld en individueel geëvalueerd. Zo nodig worden handvatten gegeven voor aanpak in de 
klas (borging van hetgeen het kind geleerd heeft, of een vervolgaanpak). Daarnaast vindt borging 
plaats bij de groepsbesprekingen met de groepsleerkracht en ib’er. Hier wordt besproken wat de 
extra ondersteuning heeft opgeleverd voor het kind en hoe de leerkracht het kind verder begeleidt in 
de klas. 

 
Vervolg 

In de voorbereidingsweek in augustus zal worden bepaald hoe het rooster voor 2020-2021 eruit gaat 
zien. Naar aanleiding van de groepsbesprekingen wordt bepaald welke arrangementen geboden 
worden. Direct na de groepsbesprekingen wordt het rooster voor de komende periodes vastgesteld. 
De ib’er geeft de leerkracht zorgarrangementen de namenlijst van aangemelde kinderen en de 
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daarbij behorende hulpvragen. Er zal extra aandacht moeten uitgaan naar de kinderen die vanwege 
de coronamaatregelen de extra zorg hebben gemist in de tweede periode afgelopen schooljaar. 
Daarbij moet gekeken worden in hoeverre zij de extra zorg nog nodig hebben. Dit kan in veel gevallen 
niet worden gezien als een tweede periode in de zorg.  

Halverwege en na elke hoofdperiode vindt overleg plaats tussen groepsleerkracht en leerkracht 
zorgarrangementen. Ingezette plannen worden geëvalueerd en nieuwe plannen worden opgesteld. 
Om ervoor te zorgen dat dit komend jaar weer structureel gebeurt, zal Merel worden ingezet. Zij 
neemt dan de betrokken groepen over. 

 
Evaluatie arrangementen 

 
Roosters: zoeken in google drive naar: 

● Arrangementenrooster 20192020  zomer-herfst 
● Arrangementen november - februari 
● Arrangementen februari-juni 

In het document: ‘toetsresultaten extra zorg 2019-2020’ (zoek in drive) staan de toetsgegevens en de 
vooruitgang in dle. Ook de gegevens van periode 2 zijn ingevuld, van de vakinhoudelijke 
arrangementen.  

Dit aangepast toevoegen bij de betreffende arrangementen: De arrangementen meertaligheid en 
Aamigo spelling zijn wel doorgegaan door middel van (activerende) filmpjes via een aparte lesgroep 
op Google Classroom. Ook kregen de kinderen van het arrangement Zuidvallei begrijpend lezen de 
werkbladen via een lesgroep op Google Classroom aangeboden. Daarnaast is er voor elke bouw een 
breinbrekerboek gemaakt voor de bovenkamerkinderen.  

Individuele begeleidingen (bovenbouw) Negen kinderen uit de bovenbouw hebben dit schooljaar 
gebruik gemaakt van dit arrangement: deze leerlingen kregen in de eigen klas individuele 
ondersteuning van een zorgleerkracht bij (een) bepaald(e) leergebied(en) en bij de werkhouding. 
Voor hen zijn het plan en de uitvoering in individuele handelingsplannen beschreven en bijgehouden. 
Voor sommige leerlingen was één keer per week een half uur voldoende, bij andere leerlingen kwam 
een zorgleerkracht twee keer per week langs in de klas. Eén leerling heeft alle drie de periodes 
gebruik gemaakt van deze ondersteuning, vier van hen gedurende twee periodes en vier van hen 
slechts één periode. De begeleiding van twee leerlingen is eerder gestopt vanwege overplaatsing 
naar een andere school en de begeleiding van vier leerlingen is vroegtijdig gestopt vanwege de start 
van het thuiswerken. Met één van hen is extra contact geweest tijdens de thuiswerkperiode via 
Meet.  
Voorbeelden van doelen op het gebied van werkhouding: xx maakt zelfstandig haar weekplanning en 
plant tijden bij de werkjes, xx schat in hoe lang een werkje kost en stuurt zichzelf aan om dit ook 
binnen die tijd af te krijgen, xx haar vaardigheden die nodig zijn bij het zelfstandig werken versterken 
(wat te doen tijdens wachtkaart, wat doen als ze vastloopt in haar werk, hoe werk plannen, …). 
Voorbeelden van doelen op leergebieden: xx krijgt extra hulp bij het interpreteren en begrijpen van 
de opgaven (taal en rekenen), xx kan in de klas zelfstandig verder werken aan taal en rekenen, xx 
leert werken met een lesboek en een schrift. Hij weet hoe en waar hij zijn antwoorden moet noteren 
in zijn schrift.  
Over het algemeen droegen de ondersteuningen positief bij aan de gebieden waarop werd 
ondersteund. Positieve effecten, en doelen met minder positief resultaat, zijn te lezen in de 
individuele handelingsplannen. 
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Individuele begeleidingen (middenbouw) Zeven leerlingen in de middenbouw hebben dit schooljaar 
individuele begeleiding door één van de zorgleerkrachten gekregen. Twee leerlingen maakten samen 
gebruik van een arrangement gericht op werkhouding en gedrag, waarbij er sprake was van 
individuele handelingsplannen. De begeleiding bestond uit twee contactmomenten per week en 
richtte zich op zowel werkhouding als gedrag. Aan het begin van het arrangement zijn de 
werkvormen ingezet die vorig jaar in het werkhoudingsgroepje ingezet werden: een woordweb over 
werkhouding en een korte uitleg over leren en het brein. Daarnaast werd een 
Geef-me-de-vijf-schriftje geïntroduceerd, waarin situaties in woorden en visueel werden voorbereid 
(bijvoorbeeld de klas binnenkomen en aan het werk gaan). Bij deze gedrags- en werkhoudingsdoelen 
werden vooral de agenda en het Geef-me-de-vijfschriftje ingezet. Met één van beide leerlingen is 
tijdens de thuiswerkperiode extra contact geweest met de zorgleerkracht via Meet. 
Vier leerlingen uit de middenbouw hebben individuele begeleiding gekregen ter ondersteuning van 
de cognitieve ontwikkeling. Deze leerlingen kregen de begeleiding ofwel in de eigen klas, ofwel in de 
kleine klas. Eén begeleiding is gestopt vanwege overplaatsing naar een school voor speciaal 
basisonderwijs. De andere begeleidingen stopten vanwege coronamaatregelen. De begeleiding van 
deze leerlingen richtte zich vooral op het werken met concreet materiaal (zowel voor taal als voor 
rekenen) om voorwaarden voor het rekenen en spellen te versterken. 
Ten slotte hebben twee leerlingen individuele begeleiding gekregen die vooral gericht was op gedrag, 
en daarbij voor een deel werd ingevuld met werken aan schoolwerkjes. Deze kinderen hadden 
moeite zich te voegen naar de structuur van de groep, waardoor ook de vooruitgang op sommige 
leergebieden achterbleef. Voor één van beide leerlingen gold dat het uur dat hij bij de zorgleerkracht 
was, twintig minuten werden besteed aan het geef-me-de-vijfschriftje (voorbereiden en nabespreken 
van schoolsituaties), twintig minuten aan een werkje uit de klas en twintig minuten aan het werken 
aan een werkstuk met een andere leerling. Bij de andere leerling werd eveneens twintig minuten 
besteed aan het geef-me-de-vijfschriftje (voorbereiden en nabespreken schoolsituaties) en twintig 
minuten aan een werkje uit de klas. De overige twintig minuten werd gewerkt aan uitdagende 
rekenpuzzels en -opdrachten. Beide begeleidingen zijn gestopt toen gestart werd met thuisonderwijs 
vanwege de coronamaatregelen. 
De meeste begeleidingen vonden in de klas plaats, maar sommige juist in de rustige omgeving van de 
kleine klas. Voortgang op leergebieden was gedurende de begeleidingen goed zichtbaar, voortgang 
op het gebied van gedrag was wisselend. Een betrouwbare evaluatie heeft niet plaatsgevonden, 
vanwege het plotseling stoppen van de begeleidingen op school door coronamaatregelen. De 
effecten van de extra zorg zijn terug te lezen in de individuele handelingsplannen. 

Meertaligheid (groep 3, 4 en 5) Vanwege het groeiend aantal leerlingen op school dat Nederlands als 
tweede, derde of vierde taal leert, is ook dit jaar weer een arrangement meertaligheid ingezet. Dit 
jaar waren alleen leerlingen uit groep 3 en één leerling uit groep 4 opgegeven voor het arrangement. 
De aanbieding is hierop aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Er is gebruik gemaakt van de methodiek 
van Josée Coenen en Marije Heijdenrijk, dat per onderwerp beschreven staat in hun boek Zien is 
Snappen. De kinderen hebben geoefend met gebruik van het juiste lidwoord, de juiste aanwijzend 
voornaamwoorden en de tel-er, en met het vervoegen van werkwoorden en bijvoeglijk 
naamwoorden. Ook hebben ze nieuwe voorzetsels aangeleerd, hebben ze de met spiegeltjes 
geoefend op de uitspraak van voor hen moeilijke klanken (bv. ui) en is hen continu feedback gegeven 
op zinsbouw. In totaal hebben elf leerlingen gebruikt gemaakt van dit arrangement, van wie drie één 
periode, drie twee periodes en vijf drie periodes.  
Voor negen leerlingen is de ondersteuning tijdens de coronaperiode digitaal verder gegaan: middels 
drie filmpjes per week in één thema kregen leerlingen nieuwe woorden aangeboden en werd een zo 
interactief mogelijke oefening gedaan van één van bovenstaande woordsoorten (tel-’er’, aanwijzend 
voornaamwoord, bijvoeglijk naamwoord). De structuur was als volgt. Filmpje 1: aanbieding lidwoord 
+ woord (aantal is 10) binnen één thema middels plaatjes en een korte omschrijving per woord, 
herhaling van de woorden (‘Zeg je het ook?’) en een huiswerkopdracht om ze in te oefenen (bv. ‘Kan 
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je raden’, of memory spelen met de plaatjes, die ze via Classroom en per post kregen). Filmpje 2: 
herhaling woorden, passieve woordenschat door bijvoorbeeld aanwijzen en interactieve oefening 
met een woordsoort, en een gerelateerde huiswerkopdracht. Filmpje 3: herhaling woorden, actieve 
woordenschat d.m.v. woord raden n.a.v. omschrijving en een huiswerkopdracht. 
Voor de voorjaarsvakantie is kwantitatief geëvalueerd, maar na de coronaperiode niet meer. De 
evaluatie bestond uit een overhoring van aangeboden woorden en toepassingen. Alle vorderingen 
van de leerlingen en een uitgebreide evaluatie is terug te vinden in ieder individueel handelingsplan 
in Parnassys. Over het algemeen valt te stellen dat alle leerlingen vorderingen gemaakt hadden, 
alleen de mate waarin verschilde tussen leerlingen. Factoren die hierbij een rol speelden waren 
beginsituatie en leertempo van de kinderen. Afhankelijk van de vorderingen en het niveau van de 
leerling werd geadviseerd om het arrangement met een nieuwe periode te verlengen, of af te 
sluiten. 

 
Leesvoorwaarden en spelling (groep 3) Vanaf de herfstsignalering is ook dit jaar weer gestart met 
het groepje leesvoorwaarden. Hiervoor kwamen de kinderen in aanmerking die bij de signalering 
waren uitgevallen. Zeven kinderen hebben extra ondersteuning gehad bij het ontwikkelen van de 
leesvoorwaarden. Drie van hen hebben een verlenging gehad en hebben hier dus twee periodes 
extra ondersteuning bij gehad.  
Het groepje  richtte zich op de letter-klankkoppeling en op auditief analyseren en synthetiseren. Het 
arrangement vond één keer per week een half uur plaats. De opbouw van de eerste bijeenkomsten 
was meestal 1. onderscheiden klanken (bv. ui/uu, ren je rot), 2. mkmm-/mmkm-woorden analyseren 
in hoepels, 3. klank-tekenkoppeling d.m.v. letterkleed, 4. woordjes lezen in Veilig en vlot. In latere 
bijeenkomsten werden letters flitsen en letterlesjes met een verwerking voor in de klas, ook 
toegevoegd aan het aanbod. De te leren letters en moeilijkheidsgraad van de te analyseren woorden 
waren afgestemd op ieder kind.  
Van de zeven kinderen hadden 4 kinderen de leesvoorwaarden na één periode gehaald en is voor 3 
kinderen de ondersteuning met een periode verlengd. Die verlenging is afgebroken vanwege de 
coronamaatregelen. Drie kinderen die de leesvoorwaarden hadden gehaald gingen na de evaluatie 
door naar het groepje Beginnend lezen en de vierde leerling kreeg verder ondersteuning in het 
groepje Meertaligheid. 

 
Beginnend lezen (groep 3) Vanaf februari is het arrangement beginnend lezen gestart, voor kinderen 
die, ondanks het ontwikkelen van de leesvoorwaarden, zwak of laag gemiddeld scoorden op de AVI- 
en/of DMT-toets. Zeven kinderen hebben van dit arrangement gebruik gemaakt, waarvan drie al in 
het groepje leesvoorwaarden hadden gezeten. Voor alle kinderen werd het doel gesteld om in juli 
een niveau hoger te scoren op beide toetsen.  
Aan de hand van de methode Leeslijn werd gewerkt: iedere bijeenkomst werd een stukje van het 
Wegboek voorgelezen, en het begin van een leesboekje per leerling. Ten slotte werd een spelletje 
van de Leeslijn ingeoefend (bv. viertal). Zij kregen de opdracht om in de klas het boekje uit te lezen 
(elke dag 2 of 3 blz.) en de spelletjes te doen.  
Het arrangement werd helaas na drie weken afgebroken vanwege coronamaatregelen. Om die reden 
is dit arrangement niet op individueel niveau geëvalueerd.  

 
Aamigo spelling (bovenbouw) Verschillende kinderen hebben extra ondersteuning gehad op het 
gebied van spelling, aan de hand van de methode Aamigo. Bij deze methode werd teruggegaan naar 
de basis van de spelling (klank-tekenkoppeling). Van daaruit werden de basisspellingsregels 
aangeboden (module 1 en 2, vanwege het thuisonderwijs is module 3 niet aangeboden, met oa de 
lange-klank-1-tekenregel en de korte-klank-2-tekenregel). De kinderen oefenden de geleerde 
spellingsregels 4 keer per week thuis onder begeleiding van hun ouders. Zij schreven hierbij woorden 
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op de computer met een speciaal ‘klankbord’ en door ouders gedicteerde zinnen op papier. In de les 
werd gestart met een dictee van de vorige categorie. Wanneer dit voldoende werd gemaakt, werd de 
volgende spellingscategorie behandeld. In de coronaperiode oefenden de kinderen in de eerste drie 
weken met een herhaling van alle geleerde stof. De andere weken kregen de kinderen via Google 
Classroom in een aparte lesgroep activerende filmpjes aangeboden met nieuwe spellingsregels. Deze 
stof oefenden zij vier keer per week thuis in. Na de opening van de school konden de groepjes niet 
meer doorgaan, omdat de zorgleerkrachten andere werkzaamheden kregen. In totaal hebben 11 
kinderen deelgenomen aan een Aamigo-groepje (max 5 per groepje). Hiervan waren 4 kinderen in 
november gestart; zij zijn tot en met de stof van module 2 gekomen. 7 kinderen zijn gestart in 
periode 2 (eind februari), en zijn tot de helft van module module 2 gekomen. De groepsplannen zijn 
individueel geëvalueerd in Parnassys. 8 van de 11 kinderen hebben voldoende persoonlijke 
vooruitgang geboekt (7-16 dle vooruit). Hiervan scoren 5 kinderen gemiddeld in vergelijking met 
groepsgenoten (C of hoger). De andere kinderen scoren nog zwak of benedengemiddeld (E/D). 2 
kinderen boekten wel vooruitgang (5dle), maar weten hun achterstand niet in te lopen. 1 kind boekte 
onvoldoende vooruitgang (1dle). De problematiek is complex en hardnekkig. Zij heeft een eigen 
leerlijn en in groep 7 zal gekeken worden naar speciaal onderwijs. 

 
Begrijpend lezen (bovenbouw) In verschillende groepjes kregen kinderen uit de bovenbouw extra 
ondersteuning bij begrijpend lezen. Vijftien kinderen hebben in totaal gebruik gemaakt van dit 
arrangement. Zes van hen van de zomervakantie tot de voorjaarsvakantie. Acht kinderen vanaf de 
voorjaarsvakantie en één leerling het gehele jaar. Vier leerlingen van de tweede periode hadden 
zwak op de toets begrijpend lezen gescoord en kregen ondersteuning met de methode Zuidvallei; de 
andere kinderen oefenden de leesstrategieën m.b.v. teksten uit een cito-oefenboekje, zoals die 
worden aangeboden bij Nieuwsbegrip (zoals in de eigen klas). De ondersteuning van de kinderen uit 
het groepje Zuidvallei vond tijdens de thuiswerkperiode doorgang. De volgende thema’s zijn aan bod 
gekomen: tekstsoorten, alinea’s, moeilijke woorden, titel en kopjes, verwijswoorden en 
regelnummers. De kinderen die ondersteuning kregen met het Cito Oefenboek Begrijpend Lezen 
hebben, tot de thuiswerkperiode, geoefend met de volgende thema’s: leren omgaan met 
regelnummers en teruglezen in de tekst, doel van de tekst en bedoeling van de schrijver, 
hoofdgedachte en bijzaken, verwijswoorden, signaalwoorden, ‘tussen de regels door lezen’.  
De groepsplannen van de eerste periode zijn individueel geëvalueerd in Parnassys. De plannen van 
de tweede periode zijn niet geëvalueerd. In de eerste periode boekten 4 van de 7 leerlingen 
voldoende persoonlijke vooruitgang (dle 7-11 vooruit) op de toets Begrijpend Lezen, waarbij ze bij de 
nameting gemiddeld scoorden in vergelijking met groepsgenoten. Drie kinderen boekten 
onvoldoende persoonlijke vooruitgang. Twee van hen lieten wel een vooruitgang in hun vaardigheid 
zien (2-3 dle vooruit). Eén leerling is in dle achteruit gegaan. Hij is verder gegaan in het groepje 
Zuidvallei. De vier kinderen wiens arrangement Zuidvallei gedurende de coronaperiode door is 
gegaan is na de E-toetsen wel geëvalueerd. Drie van hen hebben voldoende persoonlijke vooruitgang 
geboekt (dle 15-23 vooruit) . Het vierde kind is 2 maanden in dle vooruitgegaan en scoort nog 
gemiddeld ten opzichte van haar leeftijdgenoten.  

 
Ralfi (middenbouw) In groepjes van maximaal 4 kinderen hebben middenbouwleerlingen 
ondersteuning gehad bij het vlotter en vloeiender leren lezen met behulp van de methodiek 
Ralfi-lezen. Hiervoor werden teksten gebruikt van Nieuwsbegrip, die de groepsleerkrachten ook 
gebruiken voor begrijpend lezen. In de bijeenkomst werd altijd even teruggeblikt op hoe het oefenen 
was gegaan en las ieder kind een stukje voor van de oude tekst. Hierna kregen zij meestal een tip 
mee. Daarna krijgen de kinderen de nieuwe tekst aangeboden: voorspellen, voorlezen, moeilijke 
woorden bespreken, koorlezen en om de beurt een stukje lezen. De vier daarop volgende dagen 
lazen de kinderen de tekst iedere dag één keer voor een maatje voor. In totaal hebben 3 leerlingen 
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gebruik gemaakt van dit arrangement.  
De AVI-toets werd gebruikt als voor- en nameting van dit arrangement. Alle drie de leerlingen zijn op 
de nameting 10 of 15 maanden in dle vooruit gegaan en hadden dus voldoende vooruitgang geboekt. 

 
Rekensprint Basis (middenbouw) Verschillende kinderen hebben extra ondersteuning gehad op het 
gebied van het automatiseren van de hoofdbewerkingen, aan de hand van de methode Rekensprint 
Basis. Er werd gewerkt met flitskaartjes (oa splitsen, optellen/aftrekken onder 10, 20 en 100), die ook 
via de computer konden worden getoond. De sommen liepen op in moeilijkheidsgraad. De kinderen 
oefenden 4 keer per week in de klas met een maatje. Tijdens de les werd nog eens geoefend met de 
stof van de week ervoor en er werd een nieuwe week aangeboden. Bij nieuw soort sommen werd de 
strategie uitgelegd aan de hand van montessorimateriaal (o.a. gouden materiaal en getalkaarten). 
Deze strategie werd vervolgens ingeoefend met de flitskaartjes. Sommige kinderen kregen naast de 
aanbieding in het groepje, een extra één-op-één oefenmoment met de zorgleerkracht, op een ander 
moment in de week.  
Veertien kinderen hebben dit jaar gebruik gemaakt van dit arrangement. Twee van hen stopten i.v.m. 
vooruitgang na één periode, en bij twaalf van hen is de begeleiding voortgezet tot februari.  
De groepsplannen zijn individueel geëvalueerd in Parnassys. Tien kinderen hebben op hun rekentoets 
voldoende persoonlijke groei laten zien (voortgang in dle: 6-13 maanden). Vier kinderen zijn minder 
dan 5 onderwijsmaanden vooruitgegaan. Bij twee van hen is een onderzoek naar leercapaciteiten 
gestart. De meesten van hen blijven extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van rekenen 
(tien kinderen scoorden op de M-toets IV-D of lager).  
Een mogelijke reden van de onvoldoende vooruitgang is dat de Cito Rekentoets meer meet dan enkel 
automatiseringsvaardigheden. Bij dertien kinderen is ook de automatiseringstoets (TTA) afgenomen 
als voor- en nameting; zij lieten allemaal een grote vooruitgang zien bij het oplossen van de kale plus- 
en minsommen. 

 

Rekensprint Start (groep 3) In de periode voorjaarsvakantie - zomervakantie hebben twee leerlingen 
uit groep 3 ondersteuning gehad op het gebied van rekenen: hoeveelheids- en getalbegrip, tellen tot 
100, optel- en aftreksommen tot 10. Vanwege de coronamaatregelen is de begeleiding na 3 keer 
gestopt. Thuis is er verder geoefend met de flitskaarten van Rekensprint Start. De strategieën zijn 
echter niet aangeleerd. In de 3 begeleidingslessen is aandacht besteed aan getalbeeld, verder- en 
terugtellen tot 20 en splitsingen tot 5. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende concrete 
materialen zoals dobbelstenen, fiches en getalkaarten. Het groepsplan is niet geëvalueerd, omdat 
daarvoor te weinig aanbiedingen zijn geweest. Wel is de werkhouding beschreven en is een advies 
voor volgend schooljaar opgesteld. Één kind heeft voldoende vooruitgang geboekt en scoort nu 
gemiddeld (C, III) in vergelijking met groepsgenoten. Één leerling is onvoldoende vooruit gegaan. Ze 
heeft wel een hogere vaardigheidsscore, maar scoort nog steeds zeer zwak (dle <5) in vergelijking 
met groepsgenoten. Er zal voor volgend jaar opnieuw hulp geboden moeten worden, omdat de zorg 
in de coronaperiode onvoldoende voor haar is gebleken.   

 

Rekenen redactiesommen (bovenbouw) Twaalf kinderen, verdeeld over drie verschillende groepjes, 
hebben extra ondersteuning gehad bij redactiesommen 7 kinderen uit groep 7 en 5 kinderen uit 
groep 8. Eén van hen stopte na de eerste periode; de rest bleef meedoen tot de voorjaarsvakantie. 
Er werd gewerkt met de methode Raak Redactiesommen. De volgende vijf thema’s kwamen aan bod: 
optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, rekenen met geld, rekenen met maateenheden, 
rekenen met breuken, procenten en verhoudingen. Tijdens de les werden de opgegeven 
huiswerkopgaven besproken aan de hand van een vast stappenplan om redactiesommen op te 
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lossen. Vervolgens werden gezamenlijk nieuwe opgaven besproken, waarbij de toepassing van het 
stappenplan centraal stond. Op die manier leerden de kinderen zich het stappenplan eigen te maken 
en kregen zij handvatten om complexe opgaven met veel tekst aan te pakken. 
De groepsplannen zijn individueel geëvalueerd in Parnassys. Tien kinderen hebben voldoende 
persoonlijke vooruitgang geboekt op de Cito Rekentoets (6-17 maanden in dle vooruit), waarvan 8 
kinderen 8 of meer maanden in dle vooruit zijn gegaan. 8 kinderen scoren bij de nameting gemiddeld 
in vergelijking met groepsgenoten, 3 kinderen scoren laaggemiddeld en 1 beneden gemiddeld. Geen 
kind scoorde nog zwak in vergelijking met groepsgenoten. 
 
Rekenen redactiesommen (middenbouw) Vier kinderen uit de middenbouw (groep 5) hebben in een 
groepje ondersteuning gehad bij het oplossen van redactiesommen.  
Er werd gewerkt met de methode Raak redactiesommen. De opgaven van E5 waren echter vaak 
moeilijk voor ze en het stappenplan van Raak tot E4 was anders dan het stappenplan voor de 
bovenbouw. Om die reden is de stof wat aangepast: in de lesjes werd gebruik gemaakt van de 
opgaven van E5 met het stappenplan voor de bovenbouw; opgaven voor in de klas werden wisselend 
gehaald uit het boekje voor E5 en E4. Kinderen waren gemotiveerd en betrokken. Het onderstrepen 
en omcirkelen van benodigde informatie pikten de kinderen over het algemeen snel op; de stap 
waarbij een bewerking gekozen moest worden om de gevonden gegevens om te zetten tot een 
oplossing, stap 4, was voor hen nog lastig. 
Dit groepje startte na de voorjaarsvakantie en werd drie weken na de start van het arrangement 
gestopt i.v.m. de coronamaatregelen. Om die reden is het arrangement niet voor de individuele 
kinderen geëvalueerd. 

 
Spellingsprint (middenbouw) Acht kinderen uit de middenbouw hebben dit schooljaar extra 
spellinginstructie buiten de klas gekregen. In de tussenperiode ging dit arrangement door, dus zijn er 
voor dit arrangement drie periodes geweest. Eén kind bleef het hele jaar in de ondersteuning, 5 
kinderen hebben twee periodes ondersteuning gekregen en 2 kinderen één periode. 
Er werd gewerkt met de methode Spellingsprint. Iedere week kwamen de kinderen in de kleine klas 
waar eerst de eerder besproken regels op een interactieve wijze werden herhaald en om de week 
werd hier een nieuwe regel bij aangeboden (een regel die ze in de klas wel al aangeboden hadden 
gekregen). Verschillende klank- en klank-tekenspelletjes daarna werden gespeeld (bv. woorden 
auditief analyseren met letterkaarten van de methode Taal in blokjes). Iedere bijeenkomst eindigde 
met een dictee en het nabespreken van het dictee. De kinderen kregen vier dictees mee naar de klas, 
om iedere dag met een maatje te oefenen met de regels.  
Alle kinderen die in september startten hadden veel persoonlijke vooruitgang op hun spellingtoets 
laten zien (dle: 9-11 maanden). Drie kinderen startten in de tussenperiode: twee van hen toonden 
nog onvoldoende persoonlijke vooruitgang op de M-toets in februari (dle: 2-3 maanden) en één van 
hen al voldoende (dle: 6 maanden). Omdat vanaf maart het arrangement stopte (vier kinderen 
maakten toen nog gebruik van het arrangement), is het arrangement niet meer individueel 
geëvalueerd na de E-toetsen.  

 
Spellingsprint (bovenbouw) Vier kinderen uit de bovenbouw hebben dit schooljaar extra 
spellinginstructie buiten de klas gekregen. Drie kinderen startten aan het begin van het schooljaar. 
Één kind ging er halverwege de periode (oktober) uit, vanwege een slechte motivatie en 
werkhouding, maar ook omdat hij het niet meer nodig had. Een ander kind heeft zijn plek ingenomen 
vanaf november. Dit groepje liep door tot de kerstvakantie. Daarna heeft het kind dat later 
instroomde nog een aantal keer extra individuele spellingbegeleiding buiten de klas gehad. Er werd 
gewerkt met de methode Spellingsprint. Tijdens de wekelijkse begeleiding werd, onder andere in 
spelvorm, gewerkt aan een vast stappenplan voor het spellen. Hierbij leerden de kinderen de 
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woorden te verdelen in klankgroepen, de laatste klank van de klankgroep te benoemen en de 
bijbehorende regel te benoemen en toepassen. Extra aandacht ging uit naar de tekendief en de 
verdubbelaar. Het materiaal van Taal in Blokjes werd tevens ingezet om de stof concreet te maken. 
Iedere bijeenkomst startte met een dictee van de oefenstof van de voorgaande week. De kinderen 
kregen elke week 4 woorddictees mee naar de klas, om iedere dag met een maatje te oefenen. De 
groepsplannen zijn individueel geëvalueerd in Parnassys. De drie kinderen die in september startten, 
boekten voldoende vooruitgang op de M-toets (dle 7-12 vooruit). Het kind dat later startte liet een 
vooruitgang zien van 5 dle op de M-toets. Deze heeft zij moeten maken toen zij nog maar een paar 
begeleidingen had gehad. Op de E-toets heeft zij vervolgens een vooruitgang van 10 dle laten zien.  

 

Bovenkamer (bovenbouw) In drie periodes van ongeveer 6 weken (zomer-herfst, herfst-kerst, 
kerst-voorjaar) werd het arrangement ‘Bovenkamer’ aangeboden voor kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben (5/6 kinderen per groepje, een uur). Dit was een half uur korter dan voorgaande jaren, 
omdat er dit jaar is gestart met een groepje mindset en leerprocessen (zie verder). Hierdoor was er 
geen tijd meer voor een themawerkstuk. Er werd altijd gestart met een raadsel of puzzel waarbij het 
‘out-of-the-box’-denken werd gestimuleerd. Daarna was er een grote opdracht waarbij het 
analyseren, evalueren en creatief nadenken centraal stonden. Regelmatig werd deze opdracht 
verspreid over meerdere lessen, waarbij de kinderen soms ook de opdracht nog een keer moesten 
maken, met vernieuwde inzichten na de evaluatie van de eerste keer. Het doel van de opdrachten 
was om extra uitgedaagd te worden op het gebied van taal, filosofie, rekenen, techniek, wetenschap. 
In totaal hebben 15 kinderen deelgenomen aan dit arrangement, waarvan twee kinderen twee 
periodes en de rest een periode. De groepsplannen werden geëvalueerd in Parnassys, waarbij voor 
elk kind apart een aantal opmerkingen werd geschreven over de werkhouding en taakaanpak.  
Tijdens de coronaperiode is er een ‘breinbrekerboek’ gemaakt. Kinderen konden zich aanmelden 
voor de lesgroep ‘bovenkamer’ en de puzzels en raadsels uit het breinbrekerboek maken en 
inleveren bij de zorgleerkracht. 13 kinderen hebben zich aangemeld.  

 
Bovenkamer (middenbouw) In de middenbouw  is er gewerkt met het arrangement ‘bovenkamer in 
de klas’. De leerkracht arrangementen kwam elke drie weken een half uur in de klas om met 2 tot 4 
kinderen te werken aan extra uitdaging in het montessori-materiaal. Het werk dat al aanwezig was in 
de klas werd gebruikt om verdieping te bieden. Het doel is dat ook andere kinderen uit de klas verder 
kunnen met deze aanbieding en dat de groepsleerkracht inspiratie opdoet in uitdagende 
aanbiedingen met materiaal uit de klas. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals de 
structuur van kwadraten en kubussen, geometrie, filosofie en geologie. Bij elke aanbieding was er 
aandacht voor top-down-denken en stonden analyseren, evalueren en creatief nadenken centraal. 
Per onderwerp kozen de groepsleerkrachten 2 tot 4 kinderen uit die hierin uitdaging konden 
gebruiken. In sommige klassen waren dit vaak dezelfde kinderen, in andere klassen waren dit vaker 
verschillende kinderen. De kinderen werkten regelmatig verder met de werkjes in de klas, maar het 
lukte nog niet altijd om dit ook aan andere kinderen aan te bieden. Dit komt waarschijnlijk door 
tijdgebrek bij de groepsleerkrachten.  
Tijdens de coronaperiode is er een ‘breinbrekerboek’ gemaakt. Kinderen konden zich aanmelden 
voor de lesgroep ‘bovenkamer’ en de puzzels en raadsels uit het breinbrekerboek maken en 
inleveren bij de zorgleerkracht. 13 kinderen hebben zich aangemeld.  

 
Bovenkamer (onderbouw) Ook in de onderbouw is er gewerkt met het arrangement ‘bovenkamer in 
de klas’. De leerkracht arrangementen kwam om de week een half uur in de klas om met 2 tot 4 
kinderen te werken aan extra uitdaging in het montessori-materiaal. Het werk dat al aanwezig was in 
de klas werd gebruikt om verdieping te bieden. Het doel is dat ook andere kinderen uit de klas verder 
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kunnen met deze aanbieding en dat de groepsleerkracht inspiratie opdoet in uitdagende 
aanbiedingen met materiaal uit de klas. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals 
geometrie, filosofie, getalinzicht, computational thinking en leren lezen op een ‘top-down’-manier. 
Per onderwerp kozen de groepsleerkrachten 2 tot 4 kinderen uit die hierin uitdaging konden 
gebruiken. In sommige klassen waren dit vaak dezelfde kinderen, in andere klassen waren dit vaker 
verschillende kinderen. De kinderen werkten regelmatig verder met de werkjes in de klas, maar het 
lukte nog niet altijd om dit ook aan andere kinderen aan te bieden. Dit komt waarschijnlijk door 
tijdgebrek bij de groepsleerkrachten.  
Tijdens de coronaperiode is er een ‘breinbrekerboek’ gemaakt, met uitdagende puzzels en raadsels. 
De groepsleerkrachten verspreidden het boek onder de kinderen die zij daarvoor geschikt achtten.  

 
Bovenkamer mindset en leerprocessen (midden- en bovenbouw) Bij de evaluatie van de 
zorgarrangementen vorig jaar bleek dat veel slimme kinderen in een werkhoudinggroepje zaten. Ze 
pikken de leerstof vlot op, maar lopen vast in hun werkhouding. Ze hebben onvoldoende zicht op hun 
eigen leerproces. Daarom is er voor dit jaar besloten om te starten met een arrangement mindset en 
leerprocessen, zowel voor de midden- als de bovenbouw. In de lessen leerden de kinderen over de 
werking van de hersenen, het (werk)geheugen, cognitieve en executieve functies, vaste en 
groei-mindset. De theorie werd geïllustreerd aan de hand van praktische oefeningen. De kinderen 
kregen ook taken mee voor in de klas. Bijvoorbeeld om extra te letten op nauwkeurig werken of te 
werken aan hun zwakke executieve functies. In de eerste periode werd een groepje voor de 
bovenbouw (4 kinderen ) en voor de middenbouw (6 kinderen) gevormd. In de tweede periode 
waren ook twee groepjes: bovenbouw (5 kinderen) en middenbouw (6 kinderen). Deze groepjes zijn 
echter na 2 of 3 keer gestopt vanwege de coronamaatregelen. De groepjes van de tweede periode 
zijn daarom niet meer geëvalueerd. Voor de eerste periode werd het groepsplan geëvalueerd in 
Parnassys, waarbij per leerling een aantal opmerkingen is opgeschreven over de werkhouding en 
taakaanpak.  

 
HGO (onderbouw) Handelingsgericht Observeren is een methode waarbij het gedrag van kinderen 
wordt onderzocht. Deze methode biedt uitkomst voor leerlingen die zich risicovol lijken te 
ontwikkelen, maar voor wie de aard van de gewenste hulp niet duidelijk is. De uitkomst van de 
observatie biedt een handelingsgericht perspectief.  
Voor twee kinderen is dit jaar een HGO-traject ingezet. Uitgangspunt was de hulpvraag van de 
leerkracht over het kind. Er werd gestart met een inventarisatie van de de ontwikkeling tot nu toe 
(dossieranalyse, gesprek met leerkracht) en een observatie. Een plan van aanpak werd gemaakt, 
gericht op het concrete handelen in de klas, door zorgleerkracht en leerkracht. Dit werd in een 
gesprek met de ib-er erbij voorgelegd aan ouders. Het uitvoeren en het effect van de aanpak werden 
gevolgd. De zorgleerkracht kwam ook in de klas om een deel van de uitvoering te doen. Voor beide 
kinderen duurde het traject drie keer drie weken (met een korte verlenging halverwege i.v.m. de 
decembermaand). Ieder keer werd na drie weken geëvalueerd met ouders en werd het plan van 
aanpak aangepast. Zie voor een inhoudelijke beschrijving van het traject het dossier van het kind in 
Parnassys.  
Beide kinderen boekten vooruitgangen en in beide gevallen werd meer duidelijkheid gecreëerd over 
passende begeleiding. Over één leerling was meer helderheid over de leerbaarheid en de te nemen 
vervolgstappen, op deze school en voor externe ondersteuning. Het traject van de andere leerling 
werd iets te vroeg afgebroken door de coronamaatregelen, maar voor haar is in samenwerking met 
ouders een traject gestart om een overplaatsing naar een passender school mogelijk te maken. 
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Bijlage 3 

 
Inzet zorgmiddelen.  
 
Begroting SOP 2020 

BASISONDERSTEUNING 

Hieronder valt de inzet van interne begeleiding, onderzoeken, scholing, leerkrachtbegeleiding 

3010/salariskosten lumpsum Naam personeelslid fte Loonlasten 

IB Marjotta Bouws   0,3 € 24.400 

IB Guus Bunnik 0,4038 € 27.200 

begeleiding      

Orthopedagoog     

Leerkrachtcoach    

Subtotaal salariskosten€ 51.600 

 

3200/personeel derden 

(inhuur op factuurbasis) 
Onderwerp Begrote kosten 

abc onderzoek, DOP diagnostisch onderzoek €  5.000 

Ploum  rekenonderzoek €  1.000 

3150/nascholing Onderwerp Begrote kosten 

onderbouwteam    

leeruniek datamuur €      500 

Stichting Leerkracht Scholing methodiek  €   6.500 

   

Subtotaal begrote kosten voor inhuur van personeel€  13.000 

Subtotaal begrote kosten basisondersteuning€  64.600 

 

EXTRA ONDERSTEUNING  

Hieronder valt uitsluitend de extra ondersteuning van kinderen (individueel en geclusterd) en 

de inzet van materialen daarvoor. Hieronder vallen ook vormen van co-teaching, waarbij kind 

èn leerkracht begeleid worden in de klas.  

3010/salariskosten lumpsum Naam personeelslid fte Loonlasten 

bovenkamer Tomoko 0,4 € 26.550 

Kleine Klas Josefien Hendriks 0,4 € 27.500 

ondersteuning leraren met 

kinderen  Marjotta Bouws 0,15 € 12.200 

ondersteuning leraren met 

kinderen  Guus Bunnik 0,4 € 27.500 

dyslexie  Marjotta Bouws 0,05 €   4.070 

Dyslexie Guus Bunnik 0,05 €   3.370 

ondersteuning 

leraren  
 

   

Subtotaal salariskosten€ 101.190 
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3211/inhuur extra 

ondersteuning voor passend 

onderwijs 

Omschrijving Begrote kosten 

   

Materiaal Bouw! , AA dyslexie € 1.600 

Subtotaal begrote kosten voor materialen en inhuur van personeel€ 3.000 

Subtotaal begrote kosten extra ondersteuning€ 105,790 

 

Totale Uitgaven € 170.390 

Totale inkomsten (8114 Rijksvergoeding zorg (SWV) € 124.874 

Saldo €   45.516 -/- 
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