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1. Inleiding
In het jaarverslag kijken we terug op schooljaar 20192020. We evalueren de gestelde doelen van het jaarwerkplan en
reflecteren op beschikbare managementinformatie.
Het is een uitdagend en bijzonder schooljaar geweest met ene aantal bijzondere ontwikkelingen.
Tot januari zijn er 4 instroommomenten geweest waarin zijinstromers van 2 andere scholen uit de wijk zijn ingestroomd
doordat de betreffenden scholen sloten.
De instroom aan het begin van het jaar en in september van zo’n 20 leerlingen van de Lotusschool heeft vele van de hele
organisatie gevraagd. De school is in het bieden van passende zorg voor deze kwetsbare groep inhoudelijk en financieel in
gesteund door de gemeente Amsterdam en het Adviesloket.
Voor de hele organisatie geldt dat een zij-instroom percentage van meer dan 10% van de leerlingen grote druk heeft gelegd
op het pedagogisch klimaat en het pedagogisch handelen van de leerkrachten. Dit is nog eens gevolgd door de lockdown
vanaf maart en het eerst gedeeltelijk en daarna weer geheel opstarten van de groepen. Er is dit jaar onevenredig veel
aandacht gegaan naar pedagogisch klimaat en groepsvorming en de pedagogische zorg omtrent gedrag en sociaal
emotionele ontwikkelingen. Dat desondanks de opbrengsten op het gebied van begrijpend lezen conform de ambities zijn is
iets op trots op te zijn. De rekenopbrengsten zijn dat echter niet en vragen extra inzet en investering.
Het team heeft zich telkens opnieuw vol ingezet voor de kwaliteit van ons onderwijs. Ook tijdens de lockdown en de
gedeeltelijke opening van de school is met behulp van de methodiek van Stichting Leerkracht gewerkt aan onderwijskwaliteit
en verbetering. In dit geval digitaal. Jonge leerkrachten hebben oudere leerkrachten in snel tempo meegenomen in de
digitale ontwikkelingen en het team als geheel heeft zich in deze periode geschoold rondom rekenen en schrijven
Naast rekenen heeft dit jaar de leerlijn schrijven centraal gestaan. Beide trajecten krijgen volgend jaar een vervolg. Techniek
gaat van speerpunt naar borging. Het ontwikkel thema heeft met succes verder gewerkt aan de implementatie en in alle
groepen worden nu regelmatig techniekactiviteiten aangeboden gekoppeld aan wereldoriëntatie.
Het lerarentekort is sterk voelbaar geweest in de school. In de eerste helft van het haar zijn meerdere collega ’s vertrokken
en nieuwe collega’s ingestroomd. Dat is met name in de bovenbouw zichtbaar geworden. Door het plotselinge vertrek van 1
van de ib-ers hebben we in de tweede helft van dit jaar geëxperimenteerd met een andere inrichting van de zorg met intern
krachten. Komend schooljaar gaan we weer naar een vaste situatie. Er is veel ingezet op werving en selectie en het mee
laten lopen met potentiele kandidaten en mogelijke zij-instromers. En met succes. Schooljaar 20192020 starten we met 12
groepen waarbij de verwachting is dat we in alle groepen voldoende bezetting hebben en collega’s volledig bevoegd zijn.
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Een bijzondere ontwikkeling is dit jaar de toekenning van de gemeente Amsterdam als familieschool. De al lopende IKContwikkeling heeft daarmee een boost gekregen. De brink werkt samen met Swazoom welzijn en KDV en Buddies KDV aan
de ontwikkeling van een breed IKC met doorgaande lijnen van 0-14 en brede ondersteuning in en rondom de school.
In april heeft het ministerie de Brink aangewezen als 1 van 20 scholen die de komende 5 jaar deel mag nemen aan het
project “ruimte voor regie” We mogen gaan experimenteren rondom het vakantie en verlof beleid en onderwijstijden, en
inzet van vakdocenten/ onbevoegde docenten. Beide projecten worden op effectiviteit onderzocht door uitgebreide
onderzoeksprogramma’s. Schooljaar 20202021 zal dit uitgewerkt worden en van start gaan.
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2. Kengetallen
Onze school maakte tot 31 december 2019, samen met 13 andere basisscholen en een speciale basisschool deel uit van de
Stichting SIRIUS in Amsterdam Zuidoost. Vanaf 1 januari maken we samen met 19 andere scholen deel uit van Stichting
Zonova. Stichting Sirius is gefuseerd met Stichting Bijzonderwijs.
1 oktober 2019 telde de school 252 leerlingen. We eindigen dit schooljaar met 286 leerlingen. Het wegingspercentage voor
dit schooljaar bedraagt 36,9 en is daarmee iets hoger dan afgelopen schooljaar. %. De verdeling jongste en oudste kinderen
is nu procentueel nagenoeg gelijk. Afgelopen jaren is herhaaldelijk een krimp verwacht maar uitgebleven door de grote
aantallen zijinstromers. Komend jaar verwachten we gelijk te blijven of een hele kleine groei van onderaf. 20212022
verwachten we groei. We starten dan ook met 4 kleutergroepen waarvan 1 instroomgroep. Afgelopen schooljaar waren dit 3
groepen met 1 instroomgroep.

5

2.1.

In – en uitstroom

Het marktaandeel Brink 20192020:
97% van de leerlingen van de Brink komt uit Amsterdam. Het percentage Amsterdamse leerlingen dat naar de Brink gaat is
door de jaren heen gelijk gebleven.
Het percentage leerlingen uit het directe postcode, 1106, stijgt verder van 72,5 in 2016/2017, naar 81,8 in 2017/2018 naar
81,8 in 2082019 naar 83,8 dit schooljaar.
Het leerlingaantal uit 1102 blijft stap voor stap afnemen en valt nu terug naar ruim 5%. Het leerlingaantal uit overige
postcodegebieden is minimaal maar stabiel, alleen 1107 zijn nu minder dan 5 leerlingen.
Instroom 4-jarigen
De telling komt niet helemaal overeen met het werkelijke aantal einde schooljaar. Dat is hoger. Dit hangt samen met het
meetmoment. De prognose die Vensters geeft komt niet overeen met onze eigen prognose. Door sluiting scholen in de
directe omgeving en krimp bij een andere school zal onze instroom naar verwachting tussen de 35- en 40 kleuters blijven.

Ontwikkeling leerlingaantallen:
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.
Afgelopen jaar zijn er 4 momenten geweest waarop er een grote groep zijinstromers in ingestroomd door opheffing van beide
scholen.:
1 augustus- afkomstig van groep 1/5 Lotusschool
26 september groep 6/8 Lotusschool
Herfstvakantie groep 5/8 16e Montessorischool
1 januari gr ¼ 16e Montessorischool
De invloed op de onderwijsontwikkeling van de Brink is fors geweest. Zeker met daarna vanaf maart de periode rondom
COVID 19 met sluiting en gedeeltelijke heropening van de scholen maakt dat dit schooljaar hele erg veel tijd is uitgegaan
naar pedagogisch klimaat en groepsvorming. De hoge percentages in- en uitstroom van de Lotusschool hebben een sterke
invloed op het onderwijskundige en pedagogische proces gehad. Het betekent dat er niet alleen bij de jaarstart maar ook
door het jaar heen voortdurend extra aandacht aan het groepsproces besteed moest worden om een goed pedagogisch
klimaat te creëren en te kunne handhaven. Daarnaast is veel zorgtijd zitten in het in kaart brengen van de onderwijskundige
ontwikkeling van de nieuwe leerlingen en het afstemmen van het onderwijs hierop. Met financiële ondersteuning van de
Gemeente Amsterdam is hier extra op ingezet. 2 jonge leerlingen zijn verwijderd omdat hun ondersteuningsvraag de
zorgcapaciteiten en zorggrenzen van de school in ernstige mate overschreden. Ook komend jaar zal er voor een aanzienlijk
deel van deze zijinstromers nog extra ondersteuning nodig zijn.
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Uitstroom per reden
Gegevens
ParnasSys

SBAO

SO

Andere BAO

verwijdering

Verhuizing

20192020

3

1

5
Hieronder 2
leerlingen die
zijn
overgestapt
om dichter bij
broertje/zusje
te zijn die naar
SBO ging.

2 ( 1 komt
terug bij SO1 bij SBO)

6

8

Anders
( tijdelijke
plaatsing,
uithuisplaatsing,
terug naar school
van herkomst)
-

VO

24
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2.2.

Doublures en versnellers

Het aantal kleuterversnellers is dit schooljaar afgenomen t.o.v. eerdere jaren. Dit heeft vooral te maken met aantal
leerlingen dat geboren is in maanden oktober, november en december. Deze leerlingen gaan op de Brink zovele mogelijk
door naar een volgend leerjaar, zodat zij eventueel later in hun schoolontwikkeling ruimte houden indien nodig een jaar te
verlengen. De ervaring leert dat een deel van onze leerlingen als we al verlengen dit te doen in de midden of bovenbouw om
een inhaalslag op het gebied van begrijpend lezen of rekenen te kunnen maken.
We zien een toename van zorg omtrent taalspraakontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag bij de
leerlingen in groep 1 en 2. Deze tendens werd zichtbaar in 20182019. Een deel van die kleuters heeft dit schooljaar een
verlenging gehad.
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Dit schooljaar ligt voor het eerst in jaren het percentage doublures in gr 3/7 boven de inspectienorm. In groep 3 zijn 5
leerlingen, geboortemaand okt-dec, met een kleuterverlenging. 2 daarvan zijn tevens zijinstromer. Bij de overige leerlingen
gaat het meestal om samengestelde problematiek die verder gaat dan alleen leerachterstanden. Verwachting dient altijd te
zijn dat de leerling er ook op lange termijn van profiteert.
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2.3.

Resultaten eindtoets groep 8

Referentieniveaus:
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In 2019 is de eindtoets komen te vervallen i.v.m. de sluiting van de scholen door COVID-19. Om toch te kunnen bepalen wat
het uitstroom profiel van de leerlingen is, en daarmee ons onderwijsresultaat zijn we uitgegaan van de resultaten op de
reguliere CITO LOVS toetsen op de M8 voor rekenen en begrijpend lezen. Leerlingen die op dat moment nog niet
referentieniveau 1S hadden behaald hebben in juni nogmaals de M8 toetsen voor begrijpend lezen en rekenen gemaakt om
vast te stellen of ze nu wel fundamenteel niveau dan wel streefniveau hebben behaald op deze beide onderdelen. Het
resultaat staat in onderstaande tabel:
Eindanalyse groep 8 juni 2020 De Brink
Door Corona is er door de minister van Onderwijs besloten dat er geen eindtoets kan worden gemaakt. De leerlingen hebben
vanaf 16 maart thuis gezeten. Vanaf 11 mei zijn ze weer voor de helft naar school gegaan en op 8 juni, de laatste maand,
zijn ze weer met de hele klas naar school. Ze maken de cito rekenen en begrijpend lezen om te kijken welk referentieniveau
ze hebben gehaald. Met daarbij de aantekening dat de laatste periode thuis onderwijs hebben gehad en het plan van aanpak
om de leerlingen naar bijvoorbeeld 1F te brengen is niet geheel uitgevoerd.
Hieronder staan begrijpend lezen en rekenen, de referentieniveaus vanaf groep 7 t/m nu. Daarbij zijn enkele verschuivingen
in aantallen i.v.m. met 1 doubleur en 3 zij instromers.
Het wordt ook in percentages weergegeven en een korte verklaring, waardoor iets mogelijk wel of niet is behaald.

Referentieniveau groep 7 en 8 Begrijpend lezen 2018-2019

1F en 1S niveau
indeling
Groep 8 E7
Groep 8 M8
Groep 8A eindtoets
Gehaald mei 2019
percentage

<1F (<E5)

1F (E5-M7)

2F (E7/B8)

6
5
5
2
7%

13
14
12
15
54%

9
9
11
11
39%

Referentieniveau groep 8 Begrijpend lezen 2019-2020

14

(28)
(28)
(28)
(28)

Gehaald juni
2019 op E7
Groep 8 M8
gehaald
Groep 8
eindtoets
ambitie
Gehaald juni
2020 met cito
3.0
percentage
verklaring

9

18

9

6

14

15

3

18

17

(38)

4

16

18

(38)

11%
11%
1 nieuwkomer <
4 jaar in NL
Nieuwkomer door
gezondheid
minder op school,
zat dicht bij 1F

42%
47%
Totaal 1F of hoger: 89%
2 leerlingen op
rand van 2F

(38)

Referentieniveau groep 7 en 8 REKENEN 2018-2019

1F en 1S niveau
indeling
Groep 8 E7
Groep 8 M8
Groep 8 eindtoets
ambitie
Gehaald
eindtoets

15

<1F (<M7)

1F (M7)

1S (M8)

21
14
12

6
9
9

1
5
7

7

17

4

25%

61%

14%

Referentieniveau groep 8 REKENEN 2019-2020

1F en 1S niveau
indeling
E7 Gehaald juni
2019
Groep 8 M8
gehaald

<1F (<M7)

1F (M7)

1S (M8)

21

12

4

16

12
(5 lln. tegen 1S
aan)
14

7
(38)

14

10

37%
63%
7 lln. tegen 1S
aan

26%

Groep 8 eindtoets 12
ambitie
Gehaald juni
14
2020 Cito 3.0
percentage
37%
37%
verklaring
2 leerlingen
tegen 1F aan.
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De uitstroomresulaten begrijpend lezen zijn voldoende. Van de 4 leerlingen <1F had 1 het in een reguliere situatie wel
gehaald. 2 leerlingen stromen uit naar Praktijkonderwijs.
De drempelwaarde van tenminste 85% op referentieniveau 1F en 35,7% op 1S is voor begrijpend lezen afzonderlijk behaald.
Voor rekenen geldt dat het percentage leerlingen <1F te hoog is. Dat was ook zo geweest als de 2 leerlingen die er nu net
tegen aan zitten het wel hadden gehaald.
De drempelwaarde 1S wordt nu voor rekenen niet gehaald. Zonder de lockdown was dat zeker dit jaar wel gelukt. De helft
van de groep die 1F behaald zit ni tegen 1S aan. De inzet op het verhogen van 1S lijkt succesvol. Echter deze groep was ook
echt een sterke groep. Het is zorgelijk dat de groep zwakkere rekenaars groter is dan afgelopen jaren. Dit is zeker niet alleen
het gevolg van de lockdown. Er dient komend jaar sterk op het rekenonderwijs te worden ingezet.
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2.4.

Verwijzingen naar het voortgezet onderwijs

Een belangrijke indicator voor passende advisering is de doorstroom na 3 jaar VO. De werkgroep kwaliteitszorg van Zonova
heeft hier onderzoek naar gedaan op school- en bestuursniveau. Landelijk volgt 75% van de leerlingen na 3 jaar onderwijs
op het niveau van het advies waarmee ze de bassisschool hebben verlaten. Uit de analyse van de advisering over de
afgelopen jaren blijkt dat na 3 jaar 86% van onze leerlingen op het advies zit dat ze kregen bij verlaten basisschool. Dat is
dus het definitieve advies inclusief eventuele bijstelling. Bijstellingen worden op de Brink relatief vaak gegeven en ingezet als
kansadvies. Van deze groep heeft 31% een dubbeladvies gekregen. 21% bevindt zich nu op het hoge deel van het
kansadvies, 11% op het lage deel. De gehele groep volgt evenwel onderwijs op het niveau dat overeenkomt met hun
dubbelel advies. Slechts 7 % van de leerlingen is een niveau gestegen of gedaald. Voor 6 van de 8 leerlingen is dat
verklaarbaar.
We zien regelmatig dat onze leerlingen tot einde jaar doorgroeien en zetten hier ook gericht op in. In januari kan het dan zo
zijn dat we op basis van CITO LOVS niet hoger kunnen adviseren maar wel groei anticiperen. We leggen dan al met ouders
en leerlingen vast dat bij doorzetten van die groei er een kansadvies volgt na de eindtoets. Dat betekent enerzijds dat er
door leerlingen en leerkracht heel hard door gewerkt wordt tot einde van het jaar, anderzijds roept het de vraag op of we
niet eerder toch hoger moeten adviseren vorouitlopend op een groei in CITO resultaten die in januari nog niet zichtbaar is.
Op basis van de cijfers 2016/2017 kan in ieder geval gesteld worden dat de leerlingen hun advies in ruim voldoende mate
weten vast te houden.
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Dit schooljaar is er geen eindtoets. Er is wel de mogelijkheid om toch een herwaardering op papier te zetten en in het dossier
mee te geven. Er zijn landelijke afsrpaken dat het VO daar komend schooljaar extra aandacht voor zal hebben. Bij 8 van de
38 leerlingen is er een herwaardering gedaan van aan half niveau. 2 van de 8 leerlingen zaten pas enkele maanden op
school. De andere 6 leerlingen hebben de groei van de afgelopen anderhalf jaar door weten te zetten.
38 lln.
19-20
Adviezen
totaal
Na
herzien/bijstellin
g

IS
K

PR
O

1
1

2
2

VMBO
B
LWO
O
3
3

VMB
OB
1
1

VMBO
BK
LWO
O
2
2

VMB
O BK
1
1

VMBO
K
LWO
O
1
1

VMB
OK

Vmb
o
K/T

VMB
OT

VMBO
T/HAV
O

HAV
O

HAVO
/
VWO

VW
O

6
4

X
2

7
5

3
3

4
3

1
4

6
6

Verklaring bijstellingen advies juni 2020
2 leerlingen van VMBO K naar VMBO K/T – om de VO-school te laten weten dat ze de potentie tot VMBO T hebben
1 leerling van VMBO T naar VMBO T/HAVO – gezien de thuiswerk en cito resultaten. Kwam van sluitende school, echt
zelfstandig bewezen dat het kan
1 leerling van VMBO T naar havo – gezien de thuiswerk en cito resultaten, de inzet en de intensieve taal begeleiding ook
tijdens Corona tijd (Nieuwkomer bijna 5 jaar in NL)
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1 leerling van VMBOT/HAVO naar havo – inzet en ontplooiing in de thuiswerk periode. Resultaten vastgehouden en
zelfstandig verhoogd.
3 leerlingen van HAVO naar HAVO/VWO – zaten ze tegenaan en hebben laten zien, dat ze het onder deze omstandigheden
ook kunnen zelfstandig kunnen verbeteren.

2.5

tevredenheidsonderzoek

In december 2019 is opnieuw een verkorttevredenheidsonderzoek afgenomen.
Tevredenheidsonderzoek personeel
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Algehele tevredenheidsscore 7. Rapportcijfer 7,3
Schoolklimaat 7.2-8 m.u.v. communicatie met ouders ( 6.3). Onderwijsleerproces afstemming onderwijs meer begaafde
leerlingen 5.3 en 6.9 voor afstemming zwakke leerling. Overige onderdelen >7 Grootse aandachtspunt onderdeel
communicatie: Communicatie met ouders  6.3
Communicatie  5.4
Analyse
De onderdelen die aandachtvragen bij de nadere analyse zijn volgens het personeel interne communicatie en afstemming
van het onderwijs op individuele leerbehoeften. Opvallend is dat ouders aangeven tevreden te zijn over de communicatie.
Het personeel geeft aan dat ouders lastig te bereiken zijn bij bijv. uitjes en weinig spontaan of door het jaar heen op school
zijn. De gesprekken die ze voeren over leervorderingen worden i.h.a. positief beoordeeld. Het team wil vooral graag meer
contact en betrokkenheid.
Communicatie
Het team scoort in de afgelopen tevredenheidsonderzoeken onder de 7 op interne communicatie. De afgelopen jaren is de
organisatievorm binnen de school hierop meermaals aangepast. We komen echter niet tot verbeteringen die leiden tot
duurzame tevredenheid.
Knelpunt is o.a. personele wisselingen en parttime werken. De ontwikkelteams komen nu in de borgingssessies (1x per 2
weken) wel iets vaker aan bod maar er is onvoldoende verbinding met de gehele organisatie. Hoewel belangrijke
ontwikkelpunten en aandachtspunten van directie zichtbaar zijn op het jaarbord in de teamkamer en het stafbord in de
directiekamer leeft dit onvoldoende en is er geen initiatief vanuit stafleden of teamleden dit actief bij te houden of zich op
basis hiervan te informeren. Als directie veronderstellen we bepaalde zaken en prioriteiten bekend/ gedeeld maar dit wordt
niet zo door het team ervaren. Het maandelijks stafoverleg is gestopt omdat aanwezigheid van iedereen lastig was, maar dit
is niet vervangen door een goede andere vorm. Het streven dit te koppelen aan de reguliere leerkrachtsessies werk ook niet.
Dit jaar zijn we planmatiger met de borgingssessies bezig waarbij de verantwoordelijkheid voor de inhoud hiervan steeds
meer bij voorzitters van de ontwikkelteams ligt. Dit werkt goed al is de frequentie nog een aandachtspunt.
In de loop van het jaar heeft het team naar directie signalen gegeven dat een toenemende onvrede was over interne
communicatie. De directie heeft hierop gereageerd door meer individuele gesprekken te voeren, de
voortgangspopgesprekken uit te voeren en deels in te halen. De directie is in deze periode deels gericht geweest op externe
zaken zoals ondersteuning collega-school en
“project” zijinstroom Lotus. Echter het is ook wel echt een verbeterpunt. In de gezamenlijke analyse van het
tevredenheidsonderzoek is ook als aandachtpunt besproken dat er een individuele verantwoordelijkheid is om dit samen aan
te pakken en het actief ophalen van informatie, of met goede feedback benomen van ontevredenheid op dit punt bij I alle Iteamleden ligt.
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Het goed zichtbaar maken van taken en verantwoordelijkheden moet ook beter.
Doel is een score van tenminste een 7.
Meting: op nieuw meten onder team nov 2020.
Afgesproken acties:


App om contact te maken met de ouders
o Verkennen Parro. NB voorwaarde dat dit via laptop gaat en niet via privé telefoon leerkracht.
o Ouders willen binnenlopen als de school bezig is, communiceren naar ouders over mogelijke gesprekstijden.
Intern
 Briefing enkel focussen op wat voor die dag noodzakelijk, praktische zaken
o Whitebord mededelingen; zelf noteren en lezen.
o Notulen van de briefing- wordt al gedaan. Vaste rol administratie – op maandag vervanger aanwijzen.
o Alternatief moment vaststellen voor bespreekpunten (wo bij lunch?)
 Smoelenboek om te weten wie wie is en wat de taken zijn.
o Actie vormgeving directie; uitvoering eenieder
o Toezicht, navragen officemanager
 Smoelenboek teamkamer bij de start van een nieuwe stageperiode/ medewerker
o Aansturing officemanager
 Inzichtelijk maken van huidige aandachtspunten directie:
o Zie stafbord
o Voorzitter ontwikkelteams verantwoordelijk voor eigen onderdeel
 Interne nieuwsbrief met ontwikkelingen uit elke bouw of ontwikkelteam
o Aanvullend onderdeel op memo. Wekelijks uiterlijk donderdag ingevuld hebben op L-schijf.
 Maatjessysteem voor beginners
 Directie – gesprekcyclus VG goed inplannen. Bij FG ook NJT evalueren en zo nodig bijstellen
Evaluatie per kwartaal
o Actie adjunct
o Jaarlijks november teammeting a.d.h.v. vragen Vensters op dit onderdeel

21

Leerlingen tevredenheid groep 5/8
Groep 5 valt onder leerjaar 6 omdat zij anders niet deel konden nemen.
Resultaten per leerjaar.
Groep 5/6
7
8
Welbevinden:
7
7,5
6,7
Sociale/fysieke 7,8
7,5
7,3
veiligheid
Aantasting
8,6
9.0
9.0
sociale
veiligheid
Analyse per onderdeel toont aan dat bij groep 7 een aantal leerlingen aan bang te zijn. Hier zijn in de klas gesprekken over
gevoerd. Achterhalen wat ze daarmee bedoelen. Leerlingen geven dit nu soms aan in het tevredenheidsonderzoek maar niet
bij de leerkracht in groepsgesprekken. Het versterken van de rol van de vertrouwenspersoon of de peer-tot peer coaches van
Swazoom kan hierin mogelijk oplossing bieden.
Meerdere kinderen geven aan op een andere plek zich niet veilig te voelen. Bij jongere kinderen blijkt dit bijv. te gaan om de
blauwe hal. Dit pleit voor meer groepsdoorbrekende activiteiten zodat zij vaker in aanraking komen met de oudste kinderen.
Vaak gaat het echter ook om plaatsen buiten school.
Conclusie uit de monitoring sociale veiligheid.



Als we kijken naar de bovenste reeks cijfers doen we het cijfermatig over het algemeen goed. Óp inhoud ligt dat toch
anders.
De vragen waarop 1 kind heeft geantwoord met elke dag zijn zorgelijk (Word je weleens uitgescholden en ben je
weleens bang voor andere kinderen). Het correspondeert dan weer niet met de veiligheidsbeleving of welbevinden van
leerlingen zoals dat ze dat met een cijfer aangeven. Daar scoren ze dan best hoog. Kennelijk is dit een aanvaarde
werkelijkheid die echt aandacht behoeft, Wat is de norm?

Omgang met elkaar en het omgaan met emoties en conflicten blijft een aandachtspunt. Het aanbod wordt jaarlijks versterkt
en verbreed. Conflicten ontaarden minder vaak in fysiek contact maar het gebeurt nog wel. Afgelopen jaar hebben we daar
op ingezet door voor meerdere kinderen individuele arrangementen aan te vragen. Ook zin enkele kinderen langere tijd
geschorst i.v.m. het in gevaar brengen van de veiligheid van een ander. De grenzen van een vellig pedagogisch klimaat
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worden hier consequent gehandhaafd. Het werken met het bord in de klas geeft leerlingen meer verantwoordelijkheid voor
het pedagogisch klimaat. We zijn in februari gestart met de inzet van Welzijnsmedewerkers onder schooltijd om het
pedagogisch aanbod in de school en de wijk te verbinden en te versterken. Door de tussentijdse sluiting van de school staat
dat nog in het beginstadium. Komend jaar ontwikkelen we deze “peer tot peer”coaching voor leerjaar 5 en 6 en de “chillzone
voor groep 7 en 8 verder. We kunnen op dit moment nog niet vaststellen wat het rendement hiervan is.
Het team heeft dit schooljaar de training “Trauma sensitief lesgeven” van Orion gevolgd. Dit versterkt onze pedagogische
vaardigheden om de achtergronden van gedrag beter te begrijpen en beter in te kunnen spelen op mogelijk onderliggend
trauma.
Tevredenheid ouders
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3. Personeel

3.1.

Verzuim en verlof

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het terugdringen van het langdurig verzuim op de Brink. Er is in de begeleiding zeer
nauw samengewerkt met de arbeidsdeskundige en personeelszaken. Voor medewerkers is vaker en eerder ingezet om
intensieve begeleidingstrajecten. Getracht wordt verzuim zoveel mogelijk te voorkomen maar dat lukt helaas niet altijd.
Bij 3 collega’s is sprake geweest van zeer langdurig verzuim. 2 van hen zijn inmiddels uit dienst, 1 van hen is nog ziek.
Bij 2 collega’s is sprake geweest van langer verzuim. Beide zijn inmiddels hersteld. Dit was niet werk gerelateerd.
De ziekmeldingsfrequentie op onze school ligt hoger dan het Sirius gemiddelde. Beleid is gericht op preventie. Er is een
teambijeenkomst geweest met personeelszaken over verzuim en ziekte. In het cao-overleg is de werkdruk en de opslagfactor
besproken. Vanuit gelden verlaging werkdruk krijgen leerkrachten dagdelen ondersteuning om in die tijd administratieve
taken uit te voeren. Helaas stijgt de werkdruk door personele tekorten en gebrek aan vervanging.
2019-2020

2019
2020
Het langdurig ziekteverzuim >1 jaar beïnvloedt het verzuim in sterke mate. Hierdoor is er sprake van een erg hoog totaal
verzuim. 1 fulltime collega is na ruim 2 jaar ziekte afgekeurd en gaat per 1/8 uit dienst.
2 collega’s zijn sinds begin 2020 ziek met de verwachting dat dit zeer langdurig zal worden. Bij beide is het niet werk
gerelateerd.
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Het kortdurend verzuim is beperkt. Bij een enkele collega is sprake van herhaald kortdurend verzuim.
Ín maart en april is een piek in verzuim te zien. Dit heeft mede te maken met de COVID-19 lockdowns waarbij enkele
collega’s langdurig vanuit huis gewerkt hebben met klachten als aanhoudende verkoudheid. In deze periode is 1 collega
preventief met verlof geweest. Alle collega’s zijn inmiddels weer aan het werk.

26

4. Registratie ongevallen/pesten/klachten- schorsing en verwijdering
In het schooljaar 2019/2020 hebben er 2 ongevallen plaatsgevonden die zijn geregistreerd:
Tijdens gymnastiekles in de gymzaal:



gebroken arm… tijdens trampolinespringen op de dikke mat, ongelukkig terecht gekomen; eenzijdig incident
ringvinger gebroken… op de dikke mat heeft kind zonder toestemming van de gymdocent een salto gemaakt en is
verkeerd terecht gekomen; eenzijdig incident

Af en toe hebben leerlingen of ouders klachten over pestgedrag of beleid van de school.
In een enkel geval zijn er klachten geweest over pestgedrag. In het algemeen wordt dit intern door de groepsleerkracht
afgehandeld en zo nodig met ondersteuning ib en directie. 1 leerling heeft vanaf 11 mei ontheffing van Leerplicht i.v.m. een
conflict tussenouders en school, waarbij ouders aangeven dat er pestgedrag plaatsvindt en school dit niet herkent. Dit is in
overleg en goedkeuring van de Leerplichtambtenaar. De betreffende leerling start in september op een andere school. Bij
vaker voorkomen wordt ib en directie ingeschakeld. 2 leerlingen hebben van de directie een waarschuwing met een
voorwaardelijke schorsing gekregen. Zij hebben zich vanaf dat moment goed gedragen.
Afgelopen schooljaar is er 1 officiële klacht op bestuursniveau ingediend. De betreffende leerling is na langdurig thuiszitten
naar speciale school verwezen.
Bestuur en het Adviesloket hebben in deze situatie bemiddeld.
Er is dit schooljaar 1 klacht geweest over de interactie leerkracht-leerling. Directie en Adviesloket zijn bij de afhandeling
betrokken geweest. Gezien de ernst van de klacht is bestuur door directie geïnformeerd. Er is geen formele klacht op
bestuursniveau ingediend. Afhandeling van de klacht loopt nog.
Schooljaar 20192020 zijn er 5 schorsingen uitgesproken. In 3 gevallen ging dat om 1 dag. Het ging hierbij om 4 jongens en
1 meisje. Bij 2 schorsingen was er sprake van fysieke agressie tegen een leerkracht. In alle gevallen was er sprake van
fysieks agressie tegen medeleerlingen. In 4 van de 5 gevallen ging het hierbij om zij-instromers van de voormalige
Lotusschool. 2 leerlingen bezoeken inmiddels speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Beide hebben lagere tijd geen
onderwijs kunnen volgen.
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5. De gevolgen van COVID-19
Ongeveer 10% van de leerlingen had geen device om onderwijs op afstand te volgen. We hebben een aantal device
beschikbaar gesteld. Dit had een positief effect: De kinderen konden zo onderwijs op afstand volgen en (digitaal) contact
houden met de leerkracht en andere kinderen. Ook het maken van het werk werd hierdoor positief beïnvloed.
De eerste weken werd de onderwijsinhoud herhaald, de weken die volgde is iedereen
verder gegaan met de lesstof, we zijn overgestapt op zoveel mogelijk digitaal.
Leerkrachten gaven gerichte feedback en instructies via ZOOM.
We hebben naast het opvangen van leerlingen die geen veilige thuisbasis hebben ook de
kinderen proberen op te vangen op school die thuis geen begeleiding krijgen omdat
bijvoorbeeld de ouders de taal niet machtig zijn. We hebben hierin intensief samen gewekt
met BSO Buddies. De kinderen die op school opgevangen werden kregen hetzelfde
programma aangeboden als de kinderen die thuisonderwijs hebben gevolgd.
Wij als team hadden dagelijks contact via Zoom. We hadden een gezamenlijke briefing.
Het team heeft elkaar goed digitaal op weg geholpen.
Door de digitale bijeenkomsten te organiseren, zoals we voor coronatijd werkten met de
methodiek van Stichting leerkracht konden we samen aan doelen werken. Het
schrijfonderwijs ging door. De doelen werden wel aangepast op het thuisonderwijs. Hoe
geef je feedback? De inhoud van (digitale) WIG samen bespreken en hoe zet je het
leerling bord digitaal in? Deze vragen stonden centraal. Er werden ook digitale
lesbezoeken ingepland.
Absenten leerlingen:
Week
20
Angst
COVID-19 41
Kwestbaar
kind /
familielid
15
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21

22

23

24

14

13

4

3

4

4

3

1

11 mei zijn de scholen weer open gegaan, we merkten dat er veel vragen en zorgen waren over het coronavirus. Er is een
bijeenkomst georganiseerd over het coronavirus met een GGD dokter. Hier hebben ????? aantal ouders gebruik van
gemaakt.
Je ziet dat de aantal afwezigen (angst voor corona) in de loop van de tijd is afgenomen. Door goed met elkaar in gesprek te
blijven en contact te houden, hebben we dit kunnen bereiken.
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6. Bedrijfsvoering

6.1.

Gebouw en schoolomgeving

Het schoolplein is vraagt blijvend onderhoud. Er is in toenemende mate last van vandalisme. Enkele onderdelen van het
schoolplein zijn aangepast. Het gras op de heuvel bij de waterpomp is vervangen door kunstgras en het bijbehorende plateau
is verbreed i.v.m. de veiligheid. Er zijn camera’s geplaats bij de trampolines.
De leerling toiletten zijn gerenoveerd. Alle units beschikken over nieuwe ventilatie en gietvloeren. De stankoverlast is
hierdoor sterk verminderd.
De leerkracht toiletten zijn gerenoveerd en de school beschikt nu over een invalide toilet.
De schoonmaak is uitgebreid naar 5 uur per dag. Tijdens de lockdowns zijn alle vloeren in de lokalen extra gereinigd en de
gangen en hallen in de was gezet.
In het kader van de ontwikkeling van de Brink als familieschool zijn onderhandelingen met de gemeente gaande over het
gebruik van het voormalige Mobiel gebouw als onderdeel van onze familieschool. Buddies zal als IKC-partner hier meerdere
ruimtes gaan huren voor opvang van 0-4 en voor- en naschoolse BSO

6.2.

ICT

Er zijn 25 nieuwe laptops aangeschaft vanuit de reserves en een nieuwe laptop kar. Tijdens de COVID-19 lockdown heeft het
hele team een versnelde digitale ontwikkeling doorgemaakt. Er wordt nu regelmatig digitaal vergadert, leerkrachten hebben
online lesbezoeken afgelegd, instructiefilmpjes gemaakt en zijn vertrouwd met een aantal nieuwe softwarepakketten.
Ook leerlingen zijn hierin – noodgedwongen zeer sterk gegroeid.
In 2 groepen wordt een touchscreen vervangen na schade door een stroomstoring. 1 bord was begroot, 1 bord wordt betaald
uit de reserves.
Komend jaar gaan we kijken hoe we deze winstpunten in kunnen zetten bij ziektevervanging, huiswerk en vakantieschool.
Tijdens COVID-19 lockdown zijn zo’n 50 laptops uitgeleend aan gezinnen. Laptop afkomstig van school, Microsoft en de
gemeente Amsterdam.
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7. Onderwijsontwikkeling

7.1.

Beleidsterrein: Kwaliteitszorg en organisatiestructuur en communicatie.

Doel 1. Nieuwe ontwikkeldoelen zijn ingebed in de cyclus van stichting LeerKRACHT. Verworvenheden uit eerdere
verbetertrajecten wordt geborgd
Doel 2 Verantwoordelijkheid voor organisatie doelen en ontwikkeling wordt gedeeld in de hele organisatie gedragen. Leerlingen
zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces.
Doel 3 Ouders zijn educatief partner van de school en nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Doel 4. De ontwikkeling van het onderwijs, van het team, leerkrachten en leerlingen vormt een vast onderdeel van de
gesprekscyclus.
Doel 5 80% van de leerkrachten scoort voldoende op de KBA wijzer op indicatie 1/9
Doel 6 Ontwikkelingen van leerlingen en leerkrachten worden vastgelegd in portfolio
subdoelen:
1b Per voltooid verbetertraject liggen standaarden en afspraken vast Die komen in maandelijkse borgingssessies aan de orde.
Het doel voor dit schooljaar is om hier een vaste ritmiek en structuur in te krijgen.
1c Nieuwe collega’s worden door coördinatoren uit het team ingewerkt in de afspraken.
2a Elk teamlid neemt deel aan een ontwikkelteam. Per team is er een jaarbord. In het stafoverleg wordt de voortgang bewaakt.
2b In alle groepen wordt gewerkt met leerlingborden waarbij leerlingen gezamenlijk doelen stellen voor de groep.
3a Communicatie over school en schoolbeleid loopt via de nieuwsbrief, de website en PO vensters. Deze communicatie vindt
deels in het Engels plaats.
3c Elke ontwikkelteam verzorgd jaarlijks een inhoudelijke ouderbijeenkomst
3d Ouders hebben tenminste 3 oudergesprekken per jaar. Voor zorgleerlingen tenminste 5.
4a 2x per jaar wordt er naast een POP gesprek ook een opbrengstgesprek gevoerd.
5a Interne meting met KBA wijzer en externe audit brengen de ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden in kaart.
Externe betrokkenen
Audit team extern
Evaluatie:
 Doelen ontwikkelteams en groepen zijn behaald. Evaluatie wordt door de werkgroep zelf vormgegeven. - voltooid m.u.v.
portfolio. Dat is stopgezet. Techniek afgerond. Gaat als onderwerp naar borging. Taal-ook m.u.v. schrijven. Rekenen blijft
ontwikkelgebied evenals IKC/VVE
 Gehele gesprekscyclus is uitgevoerd. Dit blijkt uit de digitale personeelsdossiers.
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Visitatieverslag technisch lezen. Verbeterpunten meegenomen in beleid voor 2e helft dit jaar en volgend jaar.

Doel 1. Nieuwe ontwikkeldoelen zijn ingebed in de cyclus van stichting LeerKRACHT. Verworvenheden uit eerdere
verbetertrajecten wordt geborgd- behaald
Doel 2 Verantwoordelijkheid voor organisatie doelen en ontwikkeling wordt gedeeld in de hele organisatie gedragen. Leerlingen
zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Leerlingen bereiden samen met ouders rapport
gesprek voor- pilot middenbouw Portfolio wel ingezet in gr 8 Overige groepen weinig ontwikkeling op dit punt.
Gedeelde verantwoordelijkheid team goed aanwezig.
Doel 3 Ouders zijn educatief partner van de school en nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Tijdens COVID lockdowns mooie pilot in gr ½. Toename ouderbetrokkenheid met spelinloop gr 1/2/3/
Gestart met weer oprichten ouderraad. Stilgevallen in maart. Komend jaar voortzetten. Nieuwe mr. geïnstalleerd.
Doel 4. De ontwikkeling van het onderwijs, van het team, leerkrachten en leerlingen vormt een vast onderdeel van de
gesprekscyclus. Ja maar leeropbrengsten dienen hierin nog een duidelijke en vaste plek te krijgen.
Doel 5 80% van de leerkrachten scoort voldoende op de KBA wijzer op indicatie 1/9 Deze kijkwijzer dit jaar niet
gehanteerd. We wachten af wat er na de fusie als instrument vanuit bestuur komt.
Doel 6 Ontwikkelingen van leerlingen en leerkrachten worden vastgelegd in portfolio afgebroken wegens gebrek aan
draagkracht.

7.2.

Beleidsterrein: Taal

evaluatie 20192020
Doelen:
Doel 1 Begrijpend Lezen:
Het percentage van de leerlingen dat tenminste de landelijke gemiddelde groei op CITO begrijpend lezen behaalt stijgt met
5% per leerjaar t.o.v. het jaar ervoor tot tenminste 60% speer punt ligt bij de groei van het aantal leerlingen die in staat is
eind 3 op basis van technisch leesvaardigheid cito begrijpend lezen te kunnen maken. Prioriteit ligt bij groep 7 die vorig
schooljaar door wisselingen van leerkrachten te weinig groei heeft gemaakt
Doel 2 De woordenschat van de leerlingen neemt verder toe. Het aantal leerlingen dat tenminste de landelijk gemiddelde
groei haalt neemt met 10% toe t.o.v. 1 jaar geleden. Het schoolgemiddelde stijgt van E- naar D
Doel 3 Het aantal leerlingen met leesachterstanden van meer dan 1 leerjaar neemt af met 5% per jaar. Het aantal
leerlingen met een leesvoorsprong van meer dan ene jaar neemt toe met 5% per jaar.
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Doel 4 er is vanuit het team een specifieke taalvisie die passend is bij onze populatie; we richten ons dit jaar op
schrijfvaardigheid.
Subdoelen
1a Er is een borgingstraject begrijpend lezen
2a Er is een borgingstraject woordenschat.
3a er is een borgingstraject technisch lezen
4a Het taalontwikkelingsteam coördineert de taaldoelen en legt verworvenheden vast in een taalbeleidsplan. De school
beschikt over een taalspecialist en een nieuwe woordenschat coördinator
5A Binnen de school is een aanbod logopedie, een jaarlijkse screening logopedie. Daarnaast wordt Connectlezen ingezet
binnen zorgniveau 3 en 4. In zorgniveau 3 en 4 is ook extra ondersteuning beschikbaar voor woordenschatontwikkeling en
begrijpend lezen. In zorgniveau 5 bieden we individuele leerlingen ondersteuning vanuit REC 2/ individuele arrangementen
en wordt dyslexie behandeling zoveel mogelijk op school uitgevoerd. Er wordt verkend of we binnen het IKC een specifiek
aanbod voor voor-en vroegschools vanuit REC 2 kunnen vormgeven
Scholing
Met woorden in de Weer klassenconsultaties en Inwerktraining voor nieuwe collega’s
Opleiding taalspecialist (UPVA-leerkracht – master)
Co-teaching voor nieuwe leerkrachten voor begrijpend lezen/ technisch lezen en woordenschat (clusters aanbieden/maken)
Opleiding coördinator met woorden in de weer, wegens vertrek.
Evaluatie
Individuele leerwinst begrijpend lezen en woordenschat berekend per leerjaar M/M en E/E: Tenminste 5% van de leerlingen
behaalt ten minste landelijk gemiddelde vs. groei.
Cito eindtoets uitstroomniveau 95 van de leerlingen die volgens de wet en regelgeving meetellen voor de berekening van de
eindopbrengsten behaalt tenminste 1f. Het percentage leerlingen dat tenminste 1S haalt stijgt met 10% t.o.v. vorig
schooljaar.
Resultaat
Groep 8 heeft geen eindtoets gemaakt. Op basis van de opnieuw afgenomen reguliere CITO toetsen begrijpend lezen aan het
eind van het jaar heeft 89% 1F behaald en 46% 1S Landelijke signaleringswaarde is tenminste 85% 1F en 35% 1S Resultaat
groep 8 is dus voldoende en ruim boven de minimumnorm. 1F is 4% lager dan vorig jaar. 1S is 7% hoger dan vorig jaar.
Toename percentage 1S is conform onze ambitie. Zonder lockdown was die ambitie waarschijnlijk gehaald. Iets minder
leerlingen halen de ondergrens. Voor 1 leerling was het haalbaar geweest. 2 andere leerlingen stromen uit op Pro.
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Scholing is volgens plan gestart maar nog niet afgerond door vertraging iv, CIVID-19
Doel 1 Begrijpend Lezen: Resultaat
Gr 7 57%;( 20182019 55%) gr 6 42% (31%); gr 5 51% (57%)gr 4 50% (59%) groep 3 geen afname.
In de middenbouw zijn de resultaten lager dan vorig jaar. In de bovenbouw hoger. Schoolbreed is een percentage van 50%
van de leerlingen met tenminste de landelijke norm als groei haalbaar. Onze ambitie is dit schooljaar niet behaald, maar
vanaf maart is er onderwijs op afstand gegeven. De ambitie dat tenminste 60% van onze leerlingen deze groei jaarlijks
behaald blijft gelijk. Er gaan meerdere leerlingen van de groepen 2, 4 5,6 en 7 naar zomerschool waarin ook extra aandacht
voor dit vakgebied zal zijn.
Doel 2
Geen eindtoets afgenomen
Doel 3
Alleen gr 3 getoetst.
Uit de zelfevaluatie van dit jaar blijkt dat verreweg de meeste kinderen voldoende groei laten zien. Indien dit niet gebeurt
zijn het of de zeer sterke lezers in groep 7 en 8 waar verdere groei niet mogelijk is, of leerlingen met bijkomende
problematiek. Er is een extra arrangement in gezet op de begeleiding van leerlingen met ene vermoeden van dyslexie. Uit de
zelfevaluatie lijkt ook dat zorgleerlingen weliswaar voldoende groeien maar niet inhalen. Dit heeft deels te maken met het
onvoldoende beiden van extra leesaanbod in de groep zelf naast het groepsdoorbrekend lezen. De 4e les wordt meestal wel
gegeven. Een uur extra zorgaanbod niet. Dit is een verbeterpunt.

Periode 1
Ontwikkeltea
ms
Taal

Aug /sept
 Borging TL
+ BL

 Borging

Woordensc
hat en
Woordclust
ers
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Okt
 Borging:
directie
consultaties TL

Nov

Dec

 Start ‘project

schrijfvaardighe
den verbeteren*



Jan

 Integratiepl
an +
Borging

 Integratiepl
an +
Borging



 Nieuwe

collega’s
cursus Met
de
Woorden in
de Weer op
de 16de

 Start
DKJL
groepen
1-2-3-45

Ontwikkeltea
ms
Taal

Co-teaching TL/BlBlits (nieuwe
leerkrachten)

Vervolg DKJL groepen
1-2-3-4-5
 Start Connect
lezen
 Scholing
MWIDW
 Voorleeswedstrij
d

feb

 Start
Bibliotheek
project
mrt

Klassenbezoeken
woordenschat
begrijpend lezen

Klassenbezoeken
woordenschat begrijpend
lezen

Niet uitgevoerd
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 Klassenconsulta
ties
woordenschat
(Marline)
Consultaties
werkgroep BL

Niet uitgevoerd

april

mei

DKJL school
 Taalbeleidspl
debatbattle samen
an
met de Holendrecht
schrijfonderw
ijs
DKJL Amsterdamse
Debatbattle
groepen 7

juni

Niet uitgevoerd

Voorleeswedstrijd
Start Bibliotheek
project

EVALUATIE JAARBORD TAAL
2019-2020

Deze evaluatie blikt terug op de uitvoering van het jaarbord en de bereikte resultaten van het jaarwerkplan in het
schooljaar 2019-2020. Het jaarbord en jaarwerkplan zijn opgesteld door Navdeep. In de loop van het schooljaar
heeft Lieke de taak als taalcoördinator overgenomen. De volgende onderwerpen worden besproken: woordenschat,
begrijpend lezen, technisch lezen, schrijven, de onderbouw en overige acties.
Dit schooljaar hebben vijf nieuwe leerkrachten de cursus Met Woorden In De Weer gevolgd, volgend schooljaar
moeten zij nog 1 bijeenkomst volgen. Deze bijeenkomst gaat over het toetsen van de woordenschat. De rest van
het team heeft dit jaar één klassenbezoek gehad van Marline en Bas (coach MWIDW). Het tweede bezoek zou in
april doorgaan, maar is door het sluiten van de scholen niet doorgegaan. Dit is verplaatst naar volgend schooljaar.
In de resultaten is vooral bij de groepen 8 terug te zien, zij hebben de ambitie groei behaald. Bij de andere
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groepen is dit nog onvoldoende terug te zien. De werkgroep heeft besproken dat volgend jaar tijdens de borging
meer aandacht moet zijn voor verschil tussen schooltaal, instructietaal en alledaagse taal.
In het schooljaar 2017-2018 is een verbetertraject opgezet rondom begrijpend lezen (BL). Voor de borging van dit
verbetertraject zouden dit jaar klassenbezoeken uitgevoerd worden en borgingsbijeenkomsten plaatsvinden. De
klassenbezoeken stonden ingepland voor februari/maart. Deze zijn echter niet doorgegaan door het sluiten van de
scholen. Begin dit schooljaar heeft een borgingsbijeenkomst plaatsgevonden o.l.v. Navdeep, de
vervolgbijeenkomst is niet doorgegaan omdat Lieke onvoldoende op de hoogte was van de inhoud van het
verbetertraject. De toetsresultaten laten zien dat het aandeel leerlingen op 2F-niveau is gestegen met 10%. Voor
volgend schooljaar worden weer klassenbezoeken ingepland, zodat de inhoud van de borgingsbijeenkomsten
ingevuld kan worden. Met als doel opnieuw een stijging van 10% te behalen.
Voor technisch lezen is de school voor het tweede jaar bezig geweest met het groep doorbrekend lesgeven. Vanuit
de Zelfevaluatie is begin dit schooljaar gekeken in hoeverre dit de gewenste resultaten oplevert. De ZE laat zien
dat er een minimaal verschil in groei te zien is t.o.v. het werken in jaargroepen. Een verklaring hiervoor is het
leerkrachtgedrag bij differentiatie, met name naar de zwakkere lezers. Dit is een ontwikkelpunt voor volgend
schooljaar. Vanuit de Cito-toetsen is te zien dat de resultaten op AVI zijn gestegen. Door het sluiten van de
scholen is er vooral gefocust op het uitvoeren van opdrachten en minder op het zelfstandig lezen. Dit is een
aandachtspunt voor volgend schooljaar: leesmotivatie en zelfstandigheid van de leerlingen.
Het hoofddoel van dit schooljaar was het opzetten van een verbetertraject rondom schrijfvaardigheden. Vanuit het
masterproject van Lieke zijn de leerkrachten hiermee aan de slag gegaan. Met als resultaat dat de leerkrachten
schrijfactiviteiten aanbieden die praktisch uitvoerbaar zijn en bijdragen aan de schrijfmotivatie van de leerlingen.
Door het sluiten van de scholen hebben de leerkrachten zich kunnen ontwikkelen in het geven van feedback op de
schrijfproducten. Voor volgend schooljaar wordt het vervolgtraject ingezet waarbij aandacht is voor het opzetten
van een leerlijn van groep 1 t/m 8, peer-feedback en schrijven inzetten als middel.
In de onderbouw is dit jaar ingezet op het begrijpend luisteren, door middel van herhaald interactief voorlezen.
Met als resultaat dat de leerlingen de vereiste groei behalen op de Cito-toetsen en in het Kijk!-rapport. Voor
volgend schooljaar wordt dit geborgd met aandacht voor woordenschat.
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Ten slotte zijn er dit schooljaar ook kleine acties uitgevoerd. Voor de mondelinge taalvaardigheid is het project
Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) ingezet in de bovenbouw. Als afsluiting is er een debat-battle met de
Holendrecht geweest, dit was succesvol. Daarnaast is er in de hogere groepen ook weer een voorleeswedstrijd
gehouden. Dit draagt bij aan de leesmotivatie van de leerlingen.
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7.3.

Beleidsterrein: Rekenen

2019/2020 evaluatie rekenen
Doel 1:
Het percentage van de leerlingen dat tenminste de landelijke gemiddelde groei op CITO rekenen behaalt stijgt met 5% per
leerjaar t.o.v. het jaar ervoor tot tenminste 60%. Prioriteit ligt bij groep 7 die vorig schooljaar door wisselingen van
leerkrachten te weinig groei heeft gemaakt.
In groep 8 dient 35% van de kinderen het referentieniveau 1S te halen, en 75% van de leerlingen tenminste 1F. Groep 7
dient eind van het jaar 30% van de leerlingen 1F te halen en 10% 1S
Doel 2: Kinderen van 2-6 beheersen de voorbereidende rekenvoorwaarden.
Welke activiteiten bij het doel:
1a diverse vormen van teamscholing collegiale consultaties.
1b opleiding rekencoördinator
1c borgen huiswerkbeleid
1d inzet leerlab
1e talenten ontwikkeling wiskunde aanbod groep 7-8
1f Aanschaf nieuwe rekenmethode
2a Wekelijks spelen rekenspelletjes in de groepen 1, 2, 3 begeleiding met ouders. Spellen worden uitgeleend volgens het
systeem van de verteltassen
2b studiedag IKC, doorlopende rekenlijn leeftijd 0-12
2c cito rekenen kleuters wordt vervangen door een andere volgsysteem
Externe betrokkenen
Menne instituut (met sprongen vooruit)
Opleiding reken coördinator SLO
Scholing
Met sprongen voor uit 1x gr ½ 1x gr 3-4 1x gr 5/6
Reken coördinator
Teamscholing binnen stichting leerkracht collegiale consultaties
Evaluatie
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Doormiddel van analyse van groeps-, school- en bestuursniveau van de citoresultaten de observaties van de leerlingen (extra
i.v.m. sluiting door Corona)
Doel 1:
 Het percentage van de leerlingen dat tenminste de landelijke gemiddelde groei op CITO rekenen behaalt stijgt met 5%
per leerjaar t.o.v. het jaar ervoor tot tenminste 60%.
60% was gebaseerd op de analyse op bestuursniveau dat 50 % de leerlingen de LG groei moeten kunnen halen. Voor een
hoge verwachting en ambitie hebben we het gesteld op 60%. Dit doel is niet behaald. Het percentage leerlingen dat dit op
jaarbasis niet heeft behaald is in de groepen 3/4/5 en 6 hoger dan 50%. Het blijkt dat met name de rekenresultaten onder de
lockdown periode hebben geleden. Rekenen vraagt de komende jaren intensieve inzet om de resultaten structureel te
verhogen. Inzet van dit jaar bij het voorbereidend rekenen lijkt ene positief resultaat te hebben. Groep 3 is de tweede helft
van het jaar voldoende gegroeid, maar niet genoeg om het landelijk gemiddelde niveau te halen.
Resultaten midden toetsen, welk percentage van de leerlingen in het leerjaar de LG groei heeft gehaald (t.o.v. vorige
toetsperiode)
Leerjaar E 19 M20 E20 gemeten van E19 naar E 20
Gr 4 (39%) 20% 35% gewenste stijging 5% niet behaald, achteruitgang. Correctie op E toetsen na interventie splitsen
enigszins sprake van herstel, maar verschil tussen leerlingen onderling wordt groter.
Gr 5 (61%) 73% 45% Gewenste stijging 5% wel behaald naar middentoets maar valt weg naar eindtoets.
Gr 6 (24%) 32% 37% Stijging 13% t.o.v. gr 6 ene jaar ervoor.
Gr 7 (75%) 60% 59% Daling terwijl hier juist extra stijging nodig was, Verontrustend!
Gr 8
35% Aantal leerlingen op M toetsen scoorde al heel hoog, kunnen niet meer groeien).
Een aantal; leerjaren ontwikkelen zich voorzichtig positief. Zorg omtrent leerjaar 3,4 5 en blijft onveranderd groot! Inzet op
resultaat verbetering dienst van onderaf plaats te vinden in de onder- en middenbouw
 Prioriteit lag bij groep 7 die vorig schooljaar door wisselingen van leerkrachten te weinig groei heeft gemaakt.
Dit schooljaar goede start gemaakt en daar ook een groei gemaakt, 2e deel van het jaar wederom wisselingen van
leerkrachten en de sluiting van de school. E-toetsen laatste stuk van het jaar na thuiswerken laten echter nauwelijks terugval
zien. Met 59% van de leerlingen die op jaarbasis de groei behaald is deze score voldoende.
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In groep 8 dient 35% van de kinderen het referentieniveau 1S te halen, en 75% van de leerlingen tenminste 1F.

Middengroep 8 waren 38 leerlingen, waarvan 45%<1F, 37% 1F en 18 % 1S. 7 leerlingen zitten bij de M-toets op de rand van
1S en 7 leerlingen bijna op 1 F. De eindtoets wordt door de sluiting van de scholen niet afgenomen, we nemen adaptief
toetsen af om in juni een overzicht te krijgen van dat moment.
1F 63% Dat is te laag. 1 S 26% met nog 6 leerlingen die het bijna halen is onder de drempelwaarde, maar er kan vanuit
gegaan worden dat dit zonder COVID-19 wel behaald was. Zorg ligt hier met name bij de zwakste groep, die zwakker lijkt te
worden.
 Groep 7 dient eind van het jaar 30% van de leerlingen 1F te halen en 10% 1S
Middengroep 7 77% <1F 23% 1F en 0% 1S. 9 leerlingen zitten tegen 1F aan en ook 9 lln. tegen 1S. De E toetsen worden
afgenomen. Eind van het jaar haalt 35% 1F. Er zijn nog geen leerlingen die 1S behaald hebben, wel zitten een aantal
ertegenaan. In de bijzondere omstandigheden van de laatste maanden is dit een voldoende resultaat
We kunnen als conclusie trekkend dat de gestelde ambitie van 60% leerlingen die tenminste de landelijke groei behalen te
ambitieus is voor 1 jaar. Dit doel blijft staan. We nemen de komende 2 schooljaren om dit doel te bereiken.
Doel 2: Kinderen van 2-6jaar beheersen de voorbereidende rekenvoorwaarden.
Deels behaald: Er is aan de hand van rekenactiviteiten een observatieoverzicht van belangrijke voorbereidende
rekenvaardigheden. In groep 3 wordt voor de zomervakantie gemeten of leerlingen het optellen en aftrekken tot 10 en tot 20
geautomatiseerd hebben. Door de sluiting is net de versnelling hiervan afhankelijk van wat ouders thuis hebben kunnen
doen. + sommen gaan goed. – sommen worden door de helft van de leerlingen nog onvoldoende beheerst.
Acties en evaluatie:
1a diverse vormen van teamscholing collegiale consultaties.
Borgingsessie met het team, materiaal gebruik en consultaties
1b opleiding rekencoördinator
IB heeft de opleiding rekendiagnostiek gedaan, wordt komend jaar reken coördinator
1c borgen huiswerkbeleid
Rekentuin (50 opdrachten per dag, wisselend in de groepen, 250 per week) een gedeelte van de ouders en leerlingen heeft
weinig betrokkenheid. Andere leerlingen maken het trouw en veelvuldig. Er zijn grote verschillen per groep. Dit houdt deels
verband met algemene ouderbetrokkenheid in deze groepen, deels is er ook een relatie met leerkrachtverwachtingen maar
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het effect van kleine ouderbetrokkenheid doet soms de positieve hoge leerkrachtverwachting te niet. Na veel inzet van de
leerkrachten is het huiswerk maken toegenomen, maar behoeft blijvend aandacht.
Eventueel kleuterplein als huiswerk voor kleuters erin houden om thuis te oefenen. Tijdens de lock-down is gestart met
digitaal werken van uit Kleuterplein. Ouders en leerkrachten hebben dit als positief ervaren. Kleuterplein is voor kleuters ook
beter geschikt dan rekentuin of Taalzee
.
1d inzet leerlab
Groep 5/6 niveau voor groep 7 leerlingen, vergt veel motivatie en inzet van de leerlingen. Betrokken leerlingen geven aan
beter mee te komen in de groep en dit zien we ook, leerkrachten geven aan dat extra onderwijstijd en inzet fijn is. Wel
strenger zijn in inzet, anders te veel tijd naar gedrag i.p.v. les.
1e talenten ontwikkeling wiskunde aanbod groep 7-8
Zou dit jaar gestart worden in laatste blok van het jaar, nu door sluiting niet aangevoerd. Wel voortzetten komend
schooljaar.
1f Aanschaf nieuwe rekenmethode
Door de sluiting van de school is WIG 5 versneld aangeschaft om digitaal te kunnen werken in groep 3 t/m 8. Komend
schooljaar tijd voor implementatie en ervaringen van groep 6 en 7 die al gestart waren bij de start van het schooljaar. Groep
6 op papier en groep 7 digitaal. Er zijn nu enkele teamsessies georganiseerd om collega’s een algemene inleiding in de
nieuwe werkwijze te geven.
2a Wekelijks spelen rekenspelletjes in de groepen 1, 2, 3 begeleiding met ouders. Spellen worden uitgeleend volgens het
systeem van de verteltassen.
Bij de kleuters zijn we daar sterk mee gestart, maar heeft het minder aandacht gekregen in de loop van het jaar. Meer
nadruk kan er gelegd worden op het uitlenen van de tassen.
Groep 3 goed gestart. Er stond net voor de sluiting een ouderbijeenkomst gepland om ouders te laten zien met welke vragen
je kinderen kunt uitlokken tot rekenkundige redeneringen. Dat wordt volgend jaar verder opgepakt.
2b studiedag IKC, doorlopende rekenlijn leeftijd 0-12
Nog niet gedaan i.v.m. sluiting
2c cito rekenen kleuters wordt vervangen door een andere volgsysteem
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In de map gecijferd bewustzijn geen zichtbare opdrachten die gebruikt kunnen worden voor het volgsysteem. Bij SLOrekendrempel spellen. Deze spellen gebruiken om de kinderen te volgen waar ze staan? Kan eventueel ook met gerichte MSV
activiteiten. De kleuterbouw gaat hier in overleg voor het komende schooljaar.
Externen:
Met sprongen vooruit, meerder leerlingen uit verschillende bouwen hebben deelgenomen aan de cursus. Volgend schooljaar
samen met het team de spelletjes spelen/proberen om de kennis over te dragen en vertrouwen van de leerkrachten te
vergroten. Dit komt bij de ZE rekenen.
Komend schooljaar is vanuit bestuur en vanuit school de noodzaak tot een rekenverbetertraject.
Sluiting van de school:
Nu tot de zomervakantie goed in beeld wat de kinderen echt beheersen, doordat ze een groot deel zelfstandig moesten
werken is daar onvoldoende zicht op. Er moet een duidelijk inhaalplan komen waaraan gewerkt moet worden.
Nieuwe methode is versneld aangeschaft, en voor meerdere groepen digitaal ingezet. Komend jaar is de digitale versie alleen
voor de groepen 7 en 8. Leerkrachten hebben er nu al mee kunnen werken, wat de start komend schooljaar mogelijk
versoepelt.
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7.4.

Beleidsterrein: Techniek

Evaluatie 2019/2020

Doel 1: Techniekonderwijs vormt een doorgaande lijn door de school.
De implementatie van de zaakvakken en de doelen t.a.v. cultuur vormen hier een onderdeel van.
Welke activiteiten bij het doel:
1a Elke leerling komt 3x per jaar met een project week met een techniek thema in aanraking, waaronder jaarlijks
1 thema rondom programmeren.
1b Tijdens het techniek onderwijs staat ontdekkend leren, onderzoeken en samenwerken centraal.
1c Leerlingen van groep 5/8 reflecteren op hun werk en eigen ontwikkeling en leggen deze ontwikkeling vast in
een digitaal portfolio.
1d in de onderbouw is bij elk thema een techniekactiviteit opgenomen in het aanbod.
1e aan het eind van het jaar is voor de thema)s aardrijkskunde en geschiedenis per thema een techniekactiviteit
ontwikkeld.
vanaf januari is er voor de groepen 3 en 4 bij elk wereld oriënterend thema een afsluitende techniek activiteit
ontwikkeld met de nadruk op de in 1b genoemde vaardigheden.
Externe betrokkenen
Tinkering project
Scholing
Begeleiding collega’s bij aanbieden techniek circuits door techniek werkgroep
deelname aan inspiratietheetjes
Evaluatie
1a. Elke leerling komt 3x per jaar met een project week met een techniek thema in aanraking,
waaronder jaarlijks 1 thema rondom programmeren.
Dit is gelukt. Hoewel de kwaliteit van de projecten/lessen nog wel verschilt, zijn alle leerlingen projectmatig
onderzoekend en ontwerpend bezig geweest. 70% van de leerkrachten is nu in staat om een les te ontwerpen
a.d.h.v. AK, GS of WO.
1b. Tijdens het techniek onderwijs staat ontdekkend leren, onderzoeken en samenwerken centraal.
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Door gebruik van de cyclus en het lesvoorbereidingsformulier is dit doel behaald. We hebben deze ook ontworpen
om specifiek aan dit doel te kunnen voldoen.
1c. Leerlingen van groep 5/8 reflecteren op hun werk en eigen ontwikkeling en leggen deze
ontwikkeling vast in een digitaal portfolio.
Het portfolio is geen onderdeel geworden van W&T dit jaar. Dit zou door een andere groep worden opgepakt, is
niet gebeurd.
1d. Aan de onderbouw is bij elk thema een techniekactiviteit opgenomen in het aanbod.
Hier is deels aan voldaan. De eerste 3 thema’s zijn gekoppeld aan proefjes en zelfstandig onderzoek, daarna is het
afgenomen. Volgend jaar staat ditzelfde doel op de planning. Lieke ziet erop toe dat dit dan structureler wordt
uitgevoerd.
1e. Aan het eind van het jaar is voor de thema)s aardrijkskunde en geschiedenis per thema een
techniekactiviteit ontwikkeld.
Vanaf januari is er voor de groepen 3 en 4 bij elk wereld oriënterend thema een afsluitende techniek
activiteit ontwikkeld met de nadruk op de in 1b genoemde vaardigheden.
Van de 5 thema’s bij AK hebben nu gemiddeld genomen 2 hoofdstukken een gekoppelde W&T OOL actitviteit. Dit
betekent dat nog niet de helft van wat beoogd was is gehaald. Dit komt deels door investering in proces i.p.v.
product en door de tijd die sommige (uitgebreide) lessen hebben ingenomen. Wij zijn niet ontevreden met het
resultaat, aangezien het ervoor gezorgd heeft dat de eigen vaardigheid en het zelfvertrouwen van de leerkrachten
omhoog is gegaan.
Voor komend jaar kunnen deels dezelfde activiteiten gebruikt worden, maar zal ook deels nieuw materiaal
ontwikkelt moeten worden. Dit doen we door in de borgingssessies van LeerKRACHT aan de slag te gaan met het
ontwikkelen van lessen.
Daarnaast heeft Designathon veel lesideeën aangeleverd, waardoor we uit een grote bron aan informatie kunnen
putten.
Jaarplan 2019/2020
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Ontwikkelteams
Techniek

Aug /sept
Okt
 Studiedagdeel
 Gezamenlijk
techniek:
lesontwerp
 Circuit 1
 OB Thema
Magnetisme
 29 okt
 BB Starten
‘Whats
Happy’

Techniek

feb
 5 Feb
 Studiemoment
techniek 1.5 uur
 25 Feb
Inspiratie
theetje

Nov
 Thema Licht
Circuit 2
 Instructie uur
team 12
november

 Techniekdag
zwarte
wetenschappers
als rolmodelNemo ( op
zaterdag)Nince
mrt

Dec
Jan
 Thema
 OB
licht
Thema
 OBstuiteren
MB-BB

 Week van de
media
wijsheid
16t/m 23 nov
 thema Licht
Circuit 2

 Week
mediawijsheid
apr
mei
OB thema
Evaluatie
groei/ lente
jaarwerkplan en
ontwikkelingsplan
20192020
3 juni OB Thema
drijven/zinken
12 juni info BB
project
“Smartlife”=
Computational
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 16 jan
scholing

juni

thinking
(17/6/20/6)

Afspraken en notulen Eindevaluatie 27 maart 2020
Inhoudelijk evaluatie traject (a.d.h.v. W&T Kompas
Alle stappen die daadwerkelijk genomen zijn in het tweede deel van het traject vallen binnen het kader van
“professionalisering”. Oorspronkelijk werd er gedacht dat W&T 2.0 (programmeren) ook ernaast kon - maar het
team moest eerst een professionaliseringsslag maken. De professionaliseringsslag houdt in dat er
1) vakinhoudelijk een link gelegd kan worden tussen de inhoud van een les en wetenschap en techniek en
2) de didactiek/pedagogiek van OOL in praktische werkvormen kunnen vertalen.
De werkgroep schat dat er zo’n 70% van het team nu zelf “haakjes” kan zoeken binnen de zaakvakken voor W&T
activiteiten met de leerlingen en een passend onderzoekend/ontwerpend werkvorm erbij kan
bedenken/organiseren, mits ondersteund door de werkgroep. De resterende 30% van het team is te kort
werkzaam in het NL onderwijs om dit redelijkerwijs te verwachten. Daar komt nog hulp voor met de resterende
uren van Designathon Works, zie afspraken.
Welke acties hebben gewerkt?
Een combinatie van kennisoverdracht en praktische voorbeelden, denk aan
 de “ideeën boom” van Lieke voor het stapsgewijs bedenken van sub-thema’s en activiteiten;
 de lesvoorbereidingsformulieren voor onderzoekend leren;
 de embedding door de werkgroep, namelijk herinneringen rondsturen, LeerKracht sessies en meekijken in de
klas;
 Going forward: gebruik “borgingssessies” 1x per 2 maanden om W&T samen voor te bereiden met het team
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Uitgevoerd vanuit gemeentelijke subsidie en begeleiding Designathon:
Ontwikkelen kijkwijzer
Juli/augus
en lesvoorbereiding
tus

Aug/sep
2019
20 aug

Okt 2019
10
oktober.

Oktober
2019 25
Oktober

Jan 2020
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Studiedagen Team (2)
Onderzoekend leren,
zelf projecten
ontwerpen

Studiedagen
Werkgroep (3
Evaluatie
lesvoorbereidingsform
ulier en
geschiedenislessen
Volgende stappen
bepalen)
Impuls Licht:
Lesideeën + materiaal
voor W&T activiteiten
rondom het thema
“lichtjesfeest”
Impuls W&T:
Lestips voor Wijzer
groepen 3 t/m 8 voor
geschiedenis en
aardrijkskunde

2
ontwikkela
ars x 5 uur

10 uur

2 trainer x 7.5 uur
2.5 uur + 2
uur
voorbereidi
ng

Kijkwijzer ingezet op
de studiedag op 20
augustus
Kijkwijzer en
geschiedenis les
voorbereiden

2 trainers x 8 uur
4 uur (2
uur
aanwezig +
2 uur
voorbereid
en)

Evaluatie
lesvoorbereidingsfor
mulier en
geschiedenislessen

2
ontwikkela
ars x 2 uur

25 oktober geleverd

4 uur

2
16 uur
ontwikkela
ars x 8 uur

Volgende stappen
bepalen

15 januari geleverd

Mar 2020

CO-teaching aan het
plannen voor 2
leerkrachten

Mar 2020

Evaluatie gesprek
Dylan, Emer, Lotte
Lieke

1 trainer

Uitgesteld?

27 maart, online
zoom

Totaal Bestede uren

83,5
uur

Nog in te zetten

6

Uren

Totale uren voor het 89.5 uur
project in
oorspronkelijk plan

Budget

Budget voor
materiaal
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?

638 euro

Gekocht: Maker
Kits, Lampen en
Kopertape (thema
Licht)

7.5.

Beleidsterrein: Zorg – gedrag

evaluatie 20192020
Doelen
Doel 1: De school beschikt in samenwerking met jeugdzorg over een individueel ondersteuningsaanbod voor leerlingen die
dat nodig hebben.
Doel 2: Vroegtijdig signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen en inzetten van benodigde interventies
Doel 3a: Zicht op ontwikkeling; op school krijgt het analyseren van de toetsen meer diepgang
Doel 3b:De leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning zijn in beeld: Er wordt naast einddoelen ook op
tussendoelen geëvalueerd.
Welke activiteiten bij het doel:
1a Er is een samenwerkingsproject met het OKT, PITT en Arkin om zowel preventieve trainingen aan te kunnen bieden als een
breed systeem aanbod waar nodig.
1b er komt een multidisciplinaire samenwerking met welzijnswerk van Swazoom
1c Start familieklas
2a onderzoeken of het mogelijk is binnen het IKC een voorschool plus en een specifieke kleuterzorg groep te starten
2b Intensiveren samenwerking REC 2
3aTeambijeenkomsten gericht op HGW cyclus met accent op vroeg en tijdig evalueren en vandaaruit weer vervolgstappen
zetten
3a Kiezen van een vaste samenwerkingspartner bij vergoede dyslexie behandeling.
3b leerlijnmodule ParnasSys inzetten voor opbouwen portfolio
Externe betrokkenen
 Ouder kind Adviseur
Externe gedragsexpert (2x Vanuit OKT en vanuit passend onderwijs)
Swazoom
Van Houte
Evaluatie
Evaluatie jaardoelen gedrag met de acties erbij.
Doel 1 – de school beschikt in samenwerking met jeugdzorg over een individueel aanbod voor leerlingen die dat
nodig hebben.
Doel is behaald.
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OKT, PIT, Sitara, arrangementen gelden met verschillende instanties en Arkin zijn aangeboden. Zij hebben onder
andere gezorgd voor preventieve (groeps-)trainingen of gezinsondersteuning.
Er is een multidisciplinaire samenwerking met Swazoom. Op individueel niveau en op groepsniveau, met daarin het
vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen tijdens de leerlingenraad
De familieklas is gestart in samenwerking met de Holendrecht school.
Doel 2 - Vroegtijdig signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen en inzetten van benodigde interventies
Doel grotendeels behaald
- Voorschool plus mogelijkheden worden besproken met de VEE
Specifieke kleuterzorg opzetten met o.a. OKT met de SoVa training voor kleuters, logopedie screening. Aan het einde
van het jaar de inzet van een orthopedagoog die ondersteunt met de hulp in kleine groepjes
Intensiveren samenwerking met REC 2, door wisseling van IB-er en ziekte van REC2 specialist vertraagd. Inzet komend
schooljaar.
Doel 3a – Zicht op ontwikkeling op school krijgen; het analyseren van de toetsen heeft meer diepgang
De toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd voor de schoolanalyse en zetten dit door naar de
groepsaanpak/acties in een groepsplan.
HGW is wel aanbod gekomen, maar te weinig. De eerste analyse van de M-toetsen is in februari met de leerkrachte
besproken en is er een start gemaakt. Het vervolg is niet gegaan zoals gepland door het wegvallen van een IB-collega en de
sluiting van de scholen. Veel is via de mail gegaan, wat niet gewenst is met dit onderwerp.
Kiezen van een vaste samenwerkingspartner bij vergoede dyslexie behandeling is door de verschuiving naar het swv
opgeschoven, komend schooljaar inplannen overleg met IWAL en RID over begeleiding op school.
Doel 3b – de leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in beeld; er wordt naast einddoelen ook
tussendoelen geëvalueerd.
In de groepsplannen worden einddoelen gezet in de vorm van vaardigheidsscores en – groei. Daarbij ook de te
verwachte groei per niveaugroep. Dit is niet bij alle groepsplannen in beeld. Dit is een aandachtspunt. De tussendoelen zijn op
methode niveau, dit is bij rekenen aan de hand van leerlijn overzichten in de methode en bij nieuwe methode in de
blokplannen meer inzichtelijk. Komend schooljaar inzet vergroten. Dit was wisselend duidelijk bij de leerkrachten, door te
weinig feedback vanuit de zorg.
Corona:
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Positief:
De meeste externe partners ging door ondanks corona. Hierdoor zijn kinderen betrokken.
Kleine groepen beginnen waardoor gedrag opnieuw aangeleerd kan worden.
Foutenanalyses konden beter worden geanalyseerd en uitgevoerd worden.
Negatief:
Leerproblemen kunnen straks pas vastgesteld worden.
Kinderen hebben op sociaal gebied onderdelen gemist.
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Evaluatie gedrag

Ontwikkeltea
ms
 Zorg
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Aug /sept

Okt

Nov

Dec

 Opbrengst
en
vergaderin
g
startweek

 Groep 8:
 Eind 7
toetsen in
ELK en
bepalen
CAP
leerlingen.
 Groep 7/8
Begeleiding
VO:
kopklas /
tussenvoor
ziening

 CAP
afname
plannen
school
 Info
middag/av
ond ouders

 Cito
kennismakingsb
oekjes!!
(bespreken met
Team)
 Materiaal Cito
klaarzetten

 Inzet
arrangem
enten,
gesprekke
n en
indienen
ppozo
 Hart en
Ziel en
ABC
training
(27-9)

 Arrangeme
nten
volgen

 Arrangeme
nten
(tussen)ev
aluatie



 Impulsklas
leerlingen
bespreken/
indelen





Jan
 Starten
impulsklas



 Impleme
ntatiepla
n
Parnassy
s/GD/OP
 Zicht op
leerlinge
n

 Groep 5
t/m 8,
vragenlijst
sociale
veiligheid,
wat nu…?
 GD/OP up
date, 2.0

 Teambijeen
komst:
groepskaar
t

 Leerlijnen

Periode 2
Ontwikkelteams Feb
Maart
Zorg
 Cito toetsen
Impulsklas
 Opbrengstanalyse tussenevaluatie
 Rapport 1
Stopgezet
vanwege
COVID-19
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April
Eindcito
groep 8,
digitaal??
Stopgezet
vanwege
COVID-19

 OP en IHP up to
date voor
oudergesprekke
n jan/feb

Mei

Juni



juli
Studiedagdeel
opbrengsten
Warme
overdracht
plannen!

 Groepsplan, wat
werkt:
 Tabellen,
parnassys

Parnassys/GD/OP

Gedrag /
Pedagogisch
klimaat

GP aanpassen

 Studiedag
Trauma
sensitief
lesgeven

september

Leerlijnen
Groepskaart en
leerling kaart
koppelen

 Studiedag
Trauma
sensitief
lesgeven

 Start Taakspel
observaties.
Klassenbezoeken
 Invoeringsfase. Leefstijl (IB?)
 Leefstijl
(gouden regel)
 Gezamenlijke
afspraken en
lessen
voorbereiden
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OP
bespreken
Stopgezet
vanwege
COVID-19

 1e ronde
Taakspel
bezoek
 Start
uitbreidingsfase
Taakspel

2e ronde
Taakspel
bezoek
Stopgezet
vanwege
COVID-19
Start
generalisatie
fase van
Taakspel
Stopgezet
vanwege
COVID-19
Samenstellen
Rots en water

(materiaal
etc.)
 Scholing
impulsklas
(Carolien)
 Samenstellen
Rots en water
groep 1 en
start training.
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 Start
jeugdwelzijn
Kindercoaching

Start
Impulsklas
vervallen

groep 2 en start
training
Start JWZ
chillzone
Swazoom
Stopgezet
vanwege
COVID-19

7.6.

Portfolio

Evaluatie2019-2020
September
Uitwerken portfolio voor pilot
Vertraging.

Oktober/November December
Pilot bij groep 6,
Evaluatie & verbeteren
groep 7/8, groep 8
Digitaal portfolio geen optie.
Uitwerken portfolio
eerste versie
Versie bijstellen
gelukt.
Uitproberen bij meerdere
Uitproberen in
vakken.
groep 8a bij
rekenen
Contact over
digitaal portfolio

Januari/
februari
Verbeterde
versie
uitproberen
Uitproberen
portfolio bij
rekenen, taal,
spelling
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Maart

April

Evaluatie &
verbeteren

Uitproberen in
meerdere klassen

Mei

Juni

Toevoeging:
“waar ben je
trots op”
Overleg gehad
over uitrollen
portfolio. Op dit
moment veel
onrust, geen
draagkracht
iets nieuws te
implementeren.
Na overleg met
directie
stoppen we nu
het portfolio.
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7.7.

Beleidsterrein VVE

Evaluatie 2019-2020

VVE-locatie De Kleine Reus 3/4, VVE-locatie Buddies en obs De Brink
Inleiding
In dit gezamenlijke jaarwerkplan voor het schooljaar 2019-2020 wordt beschreven op welke manier de VVE locatie
De Kleine Reus, KDV Buddies en De Brink de kwaliteit van VVE vorm zullen geven.
In dit jaarwerkplan zijn concrete afspraken opgenomen over
1. Doorgaande lijn
2. Zorgbeleid
3. Aanbod/Resultaten
4. Ouderbeleid
Doorgaande lijn
Beginsituatie
Alle VVE-locaties werken met de methode Piramide en volgen hun kinderen met het leerlingvolgsysteem KIJK!.
Er zijn 8 verschillende overleggen gepland voor het gehele schooljaar waarin inhoudelijke (leerlijnen, casussen) en
huishoudelijke zaken besproken worden.
De pedagogisch medewerkers weten welke kinderen een VVE indicatie hebben en geven deze kinderen extra
aandacht. De VVE-consulent ondersteunt.
De leerkrachten weten welke leerlingen zorgleerlingen zijn vanuit de overdracht voorschool en geven deze
leerlingen extra aandacht. De intern begeleider ondersteunt.
De peuters die naar de vroegschool gaan hebben voorafgaand aan plaatsing drie wenmomenten.
De thema’s worden afzonderlijk van elkaar voorbereid. De doorlopende leerlijnen zoals deze in Piramide worden
aangegeven vormen hierbij het uitgangspunt. Waar nodig informeren de voorschool en vroegschool elkaar omtrent
de themavoorbereiding.
Er zijn een aantal gemeenschappelijke thema-afsluitingen.
In het schooljaar 2017-2018 heeft er een pilot plaatsgevonden van de combinatiefunctie met De Kleine Reus. Dit
schooljaar wordt de combinatiefunctie vervuld vanuit De Kleine Reus en Buddies.
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Gewenste situatie
De combinatiefunctionaris wordt ingezet voor het bewaken van de doorgaande leerlijn aan de hand van een
concrete taakomschrijving.
Er vindt een gezamenlijke themavoorbereiding plaats gefocust op één hoek aan de hand van actuele speerpunten.
Beoogd
resultaat/doe
l

Te
onderneme
n acties

Periode van
uitvoering en
verantwoordelijk
e

Pientere
peuters krijgen
uitdaging op
startniveau gr.
1
Zwakkere,
jonge kleuters
krijgen
ondersteuning
op startniveau
Vertrouwde en
warme
overgang van
de peuters
naar de
kleuters.

C.F. werkt
wekelijks 15
minuten met
pientere
peuters.
C.F. werkt
wekelijks 15
minuten met
zwakkere
kleuters.
(1) Inzet van
de C.F. bij de
wendagen.

Oktober t/m juli
 C.F.

(2)
Leerkrachten
komen
maandelijks

61

Te
gebruiken
instrument
/ middel om
het
resultaat te
meten
Groepsmap:
Rooster en
aantekeninge
n

Evaluati
e
periode

resultaat

Jan. ’20
Juni ‘20

Aanbod is
besproken/voorbereid
. Blijkt nog wel lastig
te zijn omdat er een
verschil in focus is.

Oktober t/m juli
 C.F.

Rooster en
aantekeninge
n Parnassys

Jan. ’20
Juni ‘20

Gedurende hele
schooljaar
 Lieke

Notulen
breedoverleg:
rooster

Jan. ’20
Juni ‘20

Gedurende hele
schooljaar
 Gele hal

Notulen
breedoverleg:
rooster

Jan. ’20
Juni ‘20

Niet gebeurd

verbeterpunte
n

Rooster
inzichtelijk
maken voor
iedereen
Duidelijke
afspraken
maken in
breedoverleg,
opnemen in

Eén lijn in
themaplanning

op de
peutergroep.
(3) VVElocaties
hebben elk
thema een
gezamenlijke
activiteit
vanuit
gezamenlijke
voorbereiding
.
VVE-locaties
stemmen de
thema’s op
elkaar af.

Per thema
 allen

Notulen
breedoverleg
Minimaal 4x

Jan. ’20
Juni ‘20

Augustus 2019
 Joyce, Ouafae &
Lieke

Jaarplanning

Jan. ‘20

overdrachtsprocedure
Apart themaoverleg
inplannen

Thema’s zijn op
elkaar afgestemd.
Het resultaat is daar
onvoldoende
zichtbaar van. Want
we werkten
onvoldoende samen.

Voorbereiding
buiten het
breedoverleg
om (i.v.m. tijd)

Zorgbeleid
Beginsituatie

Er wordt gehandeld naar de afspraken zoals vermeld in het document zorgstructuur van Swazoom, het
zorgdocument Buddies en van De Brink.
De peuters en kleuters worden gevolgd met observatiegegevens uit lvs KIJK!, aangevuld met het Cito-volgsysteem
voor Peuters en Kleuters
Voor de kleuters worden ook twee keer per jaar de Hart en Ziel lijsten ingevuld.
De overdracht kindgegevens voorschool-po verloopt volgens de nieuwste procedure van de Gemeente-Amsterdam
(Uniform voorblad)
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Er vindt een warme overdracht plaats binnen de locatie met de intern begeleider onderbouw.
Er is een nieuw ontwikkeld formulier voor de intake gesprekken met nieuwe kleuters.
Gewenste situatie
De warme overdracht van de zorgleerlingen binnen de locatie vindt tijdig plaats met de intern begeleider onderbouw.
Er vindt een terugkoppeling van de resultaten van groep 1 leerlingen plaats aan de voorscholen.
Er is een gemeenschappelijk VVE-zorgbeleid met o.a. een organogram van de beschikbare zorg.
Alle nieuwe kleuters hebben na 6 weken een intakegesprek met de groepsleerkracht en eventueel de combinatiefunctionaris.

Beoogd
resultaat/doel

Te
ondernemen
acties

Vroegtijdige
signalering van
zorg i.h.b.v. gelijke
ontwikkelingskanse
n vanuit het
zorgbeleid

Verzamelen
expertkennis
rondom zorg
(selectief
mutisme,
autisme, TOS,
etc.).
Organogram met
experts.
Omschrijving
zorgleerling
vanuit casus
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Periode
van
uitvoerin
g

Te gebruiken
instrument/midd
el om het
resultaat te
meten
November Gemeenschappelijk
2019
VVE-zorgbeleid.
 Hellen,
Meredith,
Dorothé,
Lieke

Evaluati
e
periode

resultaat

verbeterpunt
en

Jan. ‘20

Is niet
gebeurd,
blijft wel
nodig om
dit te
doen.

Zorgcoördinato
r
verantwoordelij
k stellen

Oktober
2019
Septembe
r 2019

Jan. ‘20

Wel is
door het
VVE-team
in kaart
gebracht
wat een
zorgleerlin
g is >
warme

Gemeenschappelijk
VVE-zorgbeleid.
Gemeenschappelijk
VVE-zorgbeleid.

Jan. ‘20

Overdracht vindt
plaats volgende
overdrachtsprocedu
re van Gemeente
Amsterdam.

Gezamenlijke
bewaking van de
onderwijskwaliteit.
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3;6 jaar:
inschrijving
basisschool
(pm’er)
3;9 jaar:
overdracht
zorgleerling naar
basisschool
(pm’er,
leerkracht, ib)
3;11 jaar:
overdracht
leerling naar
basisschool
(pm’er,
leerkracht)
4;0-3 jaar:
intakegesprek
basisschool/oude
rs (C.F.,
leerkracht)

Gedurende
hele
schooljaar

Terugkoppeling
leerresultaten
groep 1 naar de
voorscholen,

Februari
2020
Juni 2020
 Hellen

Aanmeldingsoverzic Jan. ’20
Juni ‘20
ht

 pm’ers
Gedurende
hele
schooljaar

 pm’ers

Gedurende
hele
schooljaar

 pm’ers

Gedurende
hele
schooljaar

 gele
hal

Leerlingdossier
Parnassys
(controle Lieke)

Jan. ’20

Leerlingdossier
Parnassys
(controle Lieke)

Jan. ’20

Leerlingdossier
Parnassys
(controle Lieke)

Jan. ’20

Notulen breedoverleg

Juni ‘20

Juni ‘20

Juni ‘20

Juni ‘20

overdrach
t.
Overdrach
t wordt
gedaan,
maar nog
lang niet
altijd op
tijd. De
nieuwe
leerkracht
kent de
kleuter in
de eerste
weken,
maar nog
niet bij
het
wennen.
Ouders
zijn soms
moeilijk te
bereiken
voor de
overdrach
t.

Hoe kunnen we
volgend jaar er
voor zorgen
dat de
overdracht
tijdig
plaatsvindt?

n.a.v.
Kijk!registraties
Aanbod/resultaten
Beginsituatie
Zowel de voor- als de vroegschool werkt met het kindvolgsysteem Kijk! Alle medewerkers en leerkracht zijn hierin geschoold.
In schooljaar 2017-2018 zijn de onderbouwleerkracht geschoold in Kijk! Beredeneerd Aanbod.
In de vroegschool worden twee-wekelijk muzieklessen aangeboden.
In alle groepen wordt thematisch onderwijs gegeven vanuit de methode Piramide.
Gewenste situatie
In de groepen staat een rijke leeromgeving die de spel- en taalontwikkeling stimuleert.
In de groepen wordt vanuit de Kijk!-leerlijnen een beredeneerd aanbod aangeboden.
Het lesaanbod biedt de kinderen de kansen hun talenten te ontwikkelen op meerdere vlakken.

Beoogd
resultaat/do
el

Te
ondernemen
acties

Beginnende
geletterdheid
en
taalontwikkelin
g van de
leerlingen is
leeftijdsadequa
at.

Gezamenlijk
 allen
lesontwerp
a.d.h.v.
kijkwijzer
Herhaald
interactief
voorlezen.
Maandelijkse
 allen
klassenconsultat
ies a.d.h.v.
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Periode
van
uitvoeri
ng

Te gebruiken
instrument/mid
del om het
resultaat te
meten
Toetsresultaten
KL
Kijk!-rapport
Peutertoets taal

Evaluat
ie
periode

resultaat

verbeterpunte
n

Jan. ‘20
Jun. ‘20

Toetsresultaten
KL
Kijk!-rapport

Jan. ‘20
Jun. ‘20

Voorleesroutines Klassenconsultat
zijn ontwikkeld
ies blijven
en meer op één inzetten
lijn tussen de
verschillende
organisaties.
Biedt
duidelijkheid in
wat er verwacht
wordt.

Bijhouden van
de
ontwikkeling

kijkwijzer
Herhaald
interactief
voorlezen.
Aandacht voor
woordenschat
tijdens
taalactiviteiten
Kijk!
observaties
uitvoeren en
registratie
Cito voor
Kleuters E1, M2,
E2
Piramide taal
(3;6 jaar)

Themaplan Kijk!

Aanbod 2jarigen
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Studiedag
voorscholen?

Peutertoets taal

 allen

Gedurend
e hele
schooljaar

Klassenconsultat
ies leiden tot
nieuwe
inzichten.

Woordenschattoet
sen kleuters
Toetsresultaten
PW
Kijk! rapport

Jan. ‘20
Jun. ‘20
Feb. ‘20
Jun. ‘20

Gedaan.

Parnassys

Feb. ‘20
Jun. ‘20

Leerlingdossier

Jan. ‘20
Jun. ‘20

Cito M2
afgenomen, E2
niet; volgend
jaar nieuw
besluit.
?

HGW-map

Jan. ‘20
Jun. ‘20

 allen
Februari
‘20
Juni ‘20

 gele
hal
Gedurend
e hele
schooljaar

 Kleine
Reus
Elk
thema
 Gele
hal
?

Nieuwe manier
van volgen
(aanvulling op
kijk)

Beredeneerd
aanbod per
thema.
Inplannen voor
volgend jaar >
IKC

Ouderbeleid
Beginsituatie
De VVE-locatie beschikt over een oudercontactpersoon. Zij organiseert de themabijeenkomsten Piramide, verteltasactiviteiten
en overige bijeenkomsten.
De VVE-locatie beschikt sinds 2014-2015 over een ouder-kind-adviseur.
Zowel de voor- als vroegschool beschikt over een ouderbeleidsplan.
De nieuwsbrief van De Brink is toegankelijk voor ouders van de voorschool De Kleine Reus en Buddies.
Bij inschrijving van een nieuwe peuter wordt ook een korte rondleiding door de basisschool gegeven door de pm-ers van De
Kleine Reus.
Er wordt voorafgaand aan elk thema een themabijeenkomst georganiseerd door de oudercontactpersoon voor alle ouders.
Er is een start gemaakt met het verhogen van de ouderbetrokkenheid in de groepen d.m.v. de verteltassen.
Gewenste situatie
Doel: Verhogen van de betrokkenheid van ouders op de ontwikkeling van hun kind door de verteltassen en ouderactiviteiten
optimaal in te zetten.
Vergroten van het aanbod van workshops op het gebied van opvoeding en onderwijs.

Beoogd
resultaat/d
oel

Te
ondernemen
acties

Ouders
betrekken bij
de
ontwikkeling
van hun kind
thuis.

Uitlenen van de Gedurende hele
schooljaar
verteltassen

onderwijsassist
ent
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Periode van
uitvoering

Te gebruiken
instrument/mi
ddel om het
resultaat te
meten
Aantekeningen
verteltassen

Evaluat resultaat
ie
periode

verbeterpun
ten

Uitleen
Actief uitlenen
verteltassen
+ inzetten bij
stijgt als het
spelinloop
actief wordt
aangeboden.
Groei
taalvaardigheden
.

Ouders
betrekken bij
het maken van
de verteltassen

Gedurende hele
schooljaar

 Olivia

Uitlenen van de Gedurende hele
rekenspelletjes schooljaar

onderwijsassist
ent

Aantekeningen
rekenspelletjes

Ouders
betrekken bij
de
ontwikkeling
van hun kind
op de
basisschool.

Ouders laten
voorlezen op de
groep

Oktober 2019

?

Themabijeenko
mst op de groep
Ouders
rekenspelletjes
laten spelen op
de groep

?

?

Gedurende hele
schooljaar

?

Ouders
informeren
over het

Organiseren van
ouderbijeenkom
sten

Gedurende hele
schooljaar
 Lieke,
Ouderconsulent

Jaarplanning
Aantal ouders bij
de bijeenkomsten
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Is moeilijk te
realiseren, vaste
groep die zich
hier voor
aanmeldt.
Uitleen
rekenspelletjes
stijgt als het
actief wordt
aangeboden.
Groei
rekenvaardighed
en.
Tijdens KBW
2019. Was een
groot succes!
Niet plaats
gevonden
Groot succes,
hogere
ouderbetrokkenh
eid. Groei in
rekenvaardighed
en leerlingen.
Onvoldoende…

Ouders
inzetten voor
werving
Doorzetten

Opnieuw
inzetten
(traditie
maken)

Doorzetten,
introduceren
bij
voorscholen.
Ouders
betrekken in
voorbereiding

ondersteune
n van de
ontwikkeling
van hun
kind.

Organiseren
van een
ouderfestival

November ’19?
 Joyce,
Ouafae, Lieke

Jaarplanning

Aantal ouders bij
de bijeenkomsten

Afgelast i.v.m. te
weinig
aanmeldingen.

Vve

EVALUATIE JAARBORD VVE
2019-2020

Deze evaluatie blikt terug op de uitvoering van het jaarbord en de bereikte resultaten van het jaarwerkplan in het
schooljaar 2019-2020. Het jaarbord en jaarwerkplan zijn opgesteld door de VVE-coördinator in overleg met het
VVE-team. De volgende onderwerpen worden besproken: aanbod/resultaten, zorgbeleid, ouderbetrokkenheid en
de doorgaande lijn.
Aanbod/resultaten
Dit schooljaar is vanuit het aanbod de nadruk gelegd op het leesonderwijs, vanuit het principe van interactief
herhaald voorlezen. Het VVE-team heeft met elkaar de theorie eigen gemaakt, lessen ontworpen en uitgevoerd.
Door onvoorziene omstandigheden is het onvoldoende gelukt om bij elkaar op klassenbezoek te gaan. Het
resultaat is een doorgaande lijn in voorleesroutines en een groei in het begrijpend luisteren van de kleuters (Citotoets en Kijk!-rapport). Voor volgend schooljaar wordt dit geborgd en is er extra aandacht voor het
voorleesonderwijs bij de jongste peuters (2-jarigen). Met het sluiten van de scholen is het aanbod iets aangepast.
Voor de kleuters is een beredeneerd aanbod ontwikkeld vanuit de kleuterplein-doelen, met werkbladen,
spelopdrachten en instructiefilmpjes. Het inzetten van contactmomenten via Zoom was waardevol voor de
leerlingen. Dit gaf een gevoel van samenzijn.
Zorgbeleid
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Het VVE-team heeft dit schooljaar verbeteringen aangebracht aan de overdrachtsprocedure van de voor- naar de
vroegschool. Hiervoor hebben wij met elkaar gekeken welke stappen ondernomen moeten worden, wanneer en
wie daarvoor verantwoordelijk is. Met elkaar is geconcludeerd dat de overdracht minstens 4 weken voor de start
op de basisschool verstuurd moet zijn, zodat de nieuwe kleuter in de juiste klas geplaatst kan worden. De
overdrachtsprocedure bij de Kleine Reus verloopt nu volgens afspraak. Bij de Buddies verloopt dit nog niet altijd
soepel, door verschillende mentoren en afspraken met ouders. Voor de overdracht van zorgpeuters is in kaart
gebracht wanneer een peuter met zorg geïndiceerd wordt. Door het sluiten van de scholen is de overgang naar de
basisschool anders verlopen. Hiervoor is goed contact geweest met de voorscholen. Ouders konden 10 minuten
met het kind mee het schoolplein op om te wennen. Alle afspraken zijn samengebracht in een borgingsdocument.
Ouderbetrokkenheid
In lijn met vorig schooljaar zou in november een ouderfestival plaatsvinden. Wegens te weinig aanmeldingen, is dit
festival afgelast. In de kleuterklassen is gestart met inloopochtenden met rekenspelletjes op de vrijdag. De ouderopkomst was hierbij groot. Met als gevolg het veelvuldig uitlenen van de rekenspelletjes en verteltassen. Dit is
onder andere terug te zien in het herkennen van de dobbelsteenbeelden van de leerlingen. Er zijn twee
ouderbijeenkomsten georganiseerd. Rondom het kleuterrapport en het voorlezen. Beide bijeenkomsten hadden
een lage opkomst. Het sluiten van de scholen had een positief effect op de ouderbetrokkenheid. Er was
laagdrempelig contact tussen leerkrachten en ouders via de mail en zoom, met foto’s en filmpjes. 33% van de
ouders heeft een feedbackformulier ingevuld, overwegend positief.
Doorgaande lijn
Voor de doorgaande lijn is o.a. de combinatiefunctionaris ingezet. De combinatiefunctionaris is aanwezig bij het
wennen van de nieuwe kleuters en biedt een remediërend aanbod. Dit aanbod is voor pientere peuters en
zwakkere kleuters, op startniveau groep 1. Dit heeft er beide toe geleid dat de overgang van de voorschool naar
de basisschool soepel verloopt. Een ander punt was het afstemmen van de themaplanning en organiseren van
gezamenlijke activiteiten. Dit is onvoldoende aanbod gekomen, waardoor er weinig contact was tussen de peuters
en kleuters. Voor volgend schooljaar is daarom besloten om, naast de breedoverleggen, ook thema-overleggen in
te plannen. Tijdens deze overleggen wordt de inhoud van de thema’s op elkaar afgestemd, de hal aangekleed en
gezamenlijke activiteiten gepland. Tijdens het sluiten van de scholen is de samenwerking in de doorgaande lijn
verzwakt, de VVE-partners hebben weinig contact gehad over de inhoud van hun onderwijs.
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7.8.
Doel
Doel
Doel
Doel
Doel
Doel

Beleidsterrein: Familieschool / IKC De Brink

1.Er is een samenwerkingsovereenkomst IKC de Brink Met Swazoom en Buddies
2 De teams binnen het IKC leren elkaar kennen en het pedagogisch beleid is op elkaar afgestemd.
3 er is 1 IKC managementteam
4 er is 1 IKC zorgteam
5 opstarten multidisciplinaire IKC activiteiten:
6 Aanvraag subsidie / project familiescholen en aanvraag uitbreiding gebouw

Activiteiten
1 Opstellen samenwerkingsovereenkomst en uitgangsdocument
Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Voorlichting ouders en personeel
Financieel beleidsplan IKC opstellen
2 gezamenlijke studiedagen
3 Oprichten MT, jaarplanning maken, taakomschrijving opstellen
4 Vaststellen kansen en belemmeringen AVG
Opstellen document met taken en rollen
Informeren ouders en team
1x in de 6 weken zorgbijeenkomst
5
Start welzijnswerk Swazoom
Start ouderkind inloop
Start VEV +
Uitbreiding BSO
Openen babygroep 0-2
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6
Aanvragen schrijven en indienen. Gebouw gebruik onderbouwen.
Overleg met betrokken afdelingen gemeente
Pitch project familieschool
Externe betrokkenen
Buddies
Swazoom
Evaluatie:
Zowel Buddies, Swazoom-welzijn als basisschool De Brink hebben aanbod 20-21 binnen IKC uitgewerkt en deze zijn in diverse
settingen besproken.
Mijehof 406
Buddies heeft het definitieve huurcontract voor het deel van Mijehof 406.
Ontwikkelingen over de andere gedeelten van het pand lopen nog. Hierover is geen nieuwe informatie.
- Stand van zaken planning/acties 19-20;
onderwerp
Actie / stand van zaken
Mijehof 406 Buddies
Def.
Afgerond
huurovereenkomst
Afgerond
KvK – adres wijziging
Aangevraagd
LKR- herregistratie
Aangevraagd
Aanvraag vergunning
Eigen werkzh. in
(bouw)werkzaamheden werking gezet
Verhuizing Buddies
Gaan tijdpad
gemeente werkzaamh
ontvangen
Overzicht werkzh. is
aangeleverd en
afgestemd met
gemeente.
Zodra vergunning
binnen is en

73

werkzaamheden
afgerond.

IKC jaarplan
20-21

Enkele zaken moeten
nog geregeld/afgerond
Concept is er

Aanbod Swazoom-kdv
is nog niet duidelijk
Reglement
Vastgesteld in mei
2020
Accomodatieplan
Vastgesteld in mei
2020

Elke partner levert
laatste info aan bij F,
uiterlijk 23/6
Jaarplan moet 24/6
rond zijn.
Afgerond
Afgerond

Overzicht aanbod IKC (naast al bestaande aanbod)- voor uitwerking zie jaarplan IKC 20-21
Ouderbetrokkenheid, opvoeding en ontwikkeling kind;
- Themabijeenkomsten ouders met kinderen in de opvang
- Spelinloop 0-2jr en hun ouders
- Spelinloop 2-4jr en hun ouders
- Themabijeenkomsten ouders van kinderen 4-6 jr
- Themabijeenkomsten ouders van kinderen 6-12 jaar
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- Bezoeken school VO met ouders en kind
- Extra indiv. begeleiding ouders/kind bij overgang naar VO-school waar extra begeleiding nodig is.
Ouderbetrokkenheid
- Ouderfeest
- Andere momenten van samenkomen (o.a. kijkmomenten, Letterfeest, kbw, drama, 2x muziekoptreden, 1x feest ouders en
kinderen (project), kerstinloop met ouders)
Ontwikkeling kind
- Zorggroep/extra aanbod peuters
- Zorggroep kleuters
- Familieklas
- Peer tot peer
- extra aanbod in vakantie voor opvangkinderen en indicatie-lln.
Doorgaande lijn- zorg
- Extra begeleiding en uitbreiding warme overdracht bij overgang naar groep 1
- Oudergesprekken lkr+BSO mdw
- Gedeelde zorgstructuur – kind-info uitwisselen
- Inzet OKA
Doorgaande lijn educatie
- VVE training (verdieping) onderwijs
- Overgang ‘Kleine reus’ naar Peuterplein??
- Afstemming aanbod onderwijs en BSO
- Leren van elkaar; uitleg lesstof voor ouders. knd en BSO mdw.
- VVE-coördinator is met vast regelmaat aanwezig op peutergroepen
Teambuilding;
- Teambijeenkomsten sociaal
- Teambijenkomsten inhoudelijk
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Onderzoek AFS;
- Gemeente of/en eigen onderzoek Opzet is in ontwikkeling.
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Bijlagen
1. Scholing 2019- 2020
Teamscholing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deelname “Stichting Leerkracht”
uitgevoerd. Inmiddels is er ook op Sirius niveau intervisie.
Training met woorden in de weer
Scholing gestart voor nieuwe collega’s. Nog niet voltooid door
gevolgen van COVODRekenverbetertraject
Implementatie gr 6 en 7 nieuwe versie methode. Versneld starten
met digitale versie in andere groepen – maart-juni na web seminar en interne scholing. Cursus rekencoordinator
afgesloten door 1 collega. 1 collega Met Sprongen Vooruit groep 1 en 2. Andere collega groep 3 en 4
Tweedaagse teamtraining traumasensitieflesgeven
Teamscholing techniek
Taakspel
Scholing gestart voor nieuwe collega’s. Nog niet afgerond.

Individuele scholing: Scholing naar behoefte van individuele leerkrachten in onderling overleg.
 Sirius Starterstraject 3 leerkrachten- - Traject duurt 3 jaar. Deel leerkrachten heeft dit nu voltooid. Andere gaan
starten
 Sirius-HVA Zijinstroomtraject.;2 trajecten lopen. 1 zij instromer afgestudeerd; 1 gestopt; 1
gestart
 BHV herhalingsdag 5 leerkrachten
- uitgesteld
 Master Taalspecialist
afgerond
 Opleiding schoolleider 2e jaar
afgerond
 Herregistratie traject directeur
afgerond

77

