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School RK BS De Ganzerik School RK BS De Ganzerik

Datum 01-08-2020 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel onze verbeterpunten en onze
keuzes aan. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Formatieve inzet totaal 
inzet directie: 1 fte 
Zorg en begeleiding leraren (IB): 1 fte 
leerkrachten:13.53 fte 
Onderwijsassistenten: 0.8 fte

In

21-09-2020 Covid 19 was een grotere bedreiging van ons onderwijs dan verwacht.
Vanuit de overheid was een subsidie voor het wegwerken van de achterstanden,
veroorzaakt door Corona, beschikbaar gesteld. Wij hebben deze subsidie niet
aangevraagd. Dit hebben wij na overleggen met het team, de IB-er, collega-directeuren
besloten. We zagen op dat moment dat er veel kinderen en leerkrachten door Corona-
gerelateerde klachten afwezig waren. Dit hield in dat het onderwijs bij de start van het
schooljaar alweer deuken opliep. We stelden ons de vraag of we de eis van 85%
aanwezigheid en 85% van het behalen van de vastgestelde doelen wel konden
waarmaken. Met de subsidie zouden we aan de achterkant dweilen, terwijl aan de
voorkant de kraan weer open staat. 29-10-2020 Dit schooljaar is er voor de
vervangingen een vervangerscluster ingericht. Aan onze school is een
onderwijsassistent voor 0.6 fte en een onderwijsassistent voor 0.2 fte toegevoegd. De
laatste is wegens ernstige ziekte niet kunnen starten. Er is nog geen vervanger
gevonden. Binnen het vervangerscluster maken we van elkaars 'vervangers' gebruik. Tot
de herfstvakantie hebben we alle vervangingen op onze school op deze manier kunnen
invullen. 05-01-2021 Tot op heden is er nog geen vervanger voor 0.2fte aan ons cluster
toegevoegd. De vervangingen, die nodig zijn geweest, zijn steeds ingevuld. Tijdens de
lockdown (na de kerstvakantie) is de leerkracht van groep 5 voor langere tijd wegens
ziekte uitgevallen. De onderwijsassistent (vervangster) en de leerkracht van de
parallelgroep hebben zijn taken overgenomen. 19-04-2021 - Door de aangescherpte
corona-maatregelen is het vrijwel onmogelijk om met meerdere personen (leerkrachten
/onderwijsassistenten in één groep te staan. De consequentie hiervan is dat de
compensatie lesgebonden tijd niet vervuld kan worden. De specialisten hebben geen
ambulante tijd om hun taken/ werkzaamheden op schoolniveau te vervullen. 28-06-2021
De kinderen hebben vanaf 16 december 2020 t/m 5 februari 2021 onderwijs op afstand
genoten. De groepen 1/2, 2, 6, 7 hebben gedurende de periode van 5 februari t/m 28 juni
2021 in quarantaine gezeten. Groep 8b heeft twee maal in quarantaine gezeten. De
groepen 6, 7 en 8b hebben online-onderwijs gevolgd. De groepen 1/2 en 2 hebben
onderwijs op afstand gevolgd. Daarnaast heeft een groot deel van de leerlingen in
quarantaine gezeten vanwege besmetting in huiselijke kringen of verkoudheidsklachten.
01-08-2021 De rekenspecialist José van Gogh gaat per 1 augustus met vervroegd
pensioen. Jolanda Korver neemt haar taak als rekenspecialist over. Linda Verheezen
neemt per 1 augustus ontslag.

Groepen Groepen: 1A, 1B, 1/2, 2, 3, 4, 5, 5/6 , 6, 7, 8A, 8B

Functies [namen / taken] Directeur; Chantal Pastoor 
IB-er; Monique Michiels 
Leesspecialisten; Nadja Keulers en Jolanda Korver 
Rekenspecialist; José van Gogh 
Gedragsspecialisten; Lieke Thomas en Jean Colen 
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling; Monique
Michiels 
Vertrouwenspersoon; Jean Colen en Sabrina Zwamborn

Twee sterke kanten Opbrengstgericht passend onderwijs 
Het werken met onderwijsplannen

Twee zwakke kanten De ruimte in het gebouw 
Matig woordenschatonderwijs

Twee kansen De samenwerking met de omgeving 
Deelname aan VVE. 
Educatief partnerschap 
Schoolplein 14 
Inzet specialisten (taal/lezen, rekenen en gedrag)

Twee bedreigingen Het tekort aan vervangingen 
De betrokkenheid van ouders 
Het grote aantal zorgleerlingen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] De doorlopende leerlijn begrijpend lezen/begrijpend
luisteren 
Het nieuwe rapportfolio voor de kinderen 
Het doorgroeien naar educatief partnerschap met ouders 
Het optimaal gebruiken van Parnasyss
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 21-09-2020 In de eerste 4 weken van het schooljaar zijn er 6 nieuwe leerlingen (zij-
instromers) op onze school begonnen.

36 35 32 27 31 43 24 40 268

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Door de grote aantallen in de groepen 5 en 6 hebben wij er als school voor gekozen om
een combinatiegroep 5/6 te maken. .

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 21 (1 man en 20 vrouwen) De beoordelingsgesprekken vinden na de zomervakantie plaats.

Aantal medewerkers OOP 4 (2 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 0

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 3 Aantal uitgevoerde FG's 3

Aantal geplande BG's 20 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 0 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 PCA Onderwijskundig
beleid

De school heeft een doorlopende leerlijn voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren groot

GD2 PCA Organisatiebeleid Leraren en kinderen werken samen met de directe omgeving van de school groot

GD3 PCA Onderwijskundig
beleid

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus groot

GD4 PCA Organisatiebeleid De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm groot

GD5 PCA Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg groot

GD6 PCA Kwaliteitszorg De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs groot

GD7 PCA Kwaliteitszorg De school heeft “tegenspraak” georganiseerd groot

KD1 PCA Onderwijskundig
beleid

Er is een duidelijk beleid op cultuureducatie. Internationalisering is hier een onderdeel van. klein

KD2 PCA Onderwijskundig
beleid

De schoolorganisatie en het pedagogisch handelen van de leerkrachten zijn toegespitst op kinderen met ASS klein

KD3 PCA Onderwijskundig
beleid

Leraren, ouders en kinderen werken samen aan de ontwikkeling van het rapportfolio rapportfolio klein

KD4 PCA Personeelsbeleid De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio klein

KD5 PCA Organisatiebeleid De ouders en school werken toe naar educatief partnerschap klein

KD6 PCA Organisatiebeleid De school intensiveert de samenwerking met de voorschoolse opvang. VVE klein

KD7 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen klein

KD8 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen klein

KD9 PCA Onderwijskundig
beleid

Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten klein

KD10 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling klein
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KD11 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof klein

KD12 PCA Organisatiebeleid De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag

klein

KD13 PCA Organisatiebeleid De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op klein

KD14 PCA Organisatiebeleid De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen
pesten

klein

RK BS De Ganzerik

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 6



Uitwerking GD1: De school heeft een doorlopende leerlijn voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied taal/lezen

Huidige situatie + aanleiding Bij de grote schoolbesprekingen constateren we dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen onvoldoende zijn.
De kinderen geven t/m groep 5 aan dat ze begrijpend lezen leuk vinden. Vanaf groep 6 geven de kinderen aan dat ze
begrijpend lezen geen leuk vak vinden.

Gewenste situatie (doel) De school heeft een doorlopende leerlijn voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren. In de groepen 4 t/m 8 maken we
effectief gebruik van de methode Nieuwsbegrip XL. In de groepen 1 t/m 4 is het aanbod gericht op begrijpend luisteren

Activiteiten (hoe) verdieping in de methode Nieuwsbegrip XL
verdieping in het aanbod begrijpend luisteren in de groepen 1 t/m 4 *afstemming van de methodegebonden
toetsen en de cito toetsen begrijpend lezen en begrijpend luisteren van cito
onderzoeken van het huidige woordenschatonderwijs

Consequenties organisatie samenstelling van een werkgroep begrijpend lezen/begrijpend luisteren. Van elke bouw neemt één leerkracht
deel aan deze werkgroep
4 bijeenkomsten van de werkgroep
Het onderwerp staat tijdens 2 studiemiddagen en 2 teambijeenkomsten op de agenda

Consequenties scholing Teamscholing door bureau Wolters

Betrokkenen (wie) directie, taal/leesspecialisten en team en ib-er

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Ib-er, leesspecialisten, directie

Omschrijving kosten euro

Meetbaar resultaat We zien bij 60% van de kinderen een positieve groei.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de grote schoolbespreking in september 2020. We bekijken de resultaten op achtereenvolgens school-, groep- en
kindniveau. Het hele team is hierbij betrokken.

RK BS De Ganzerik

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 7



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

29-10-2020 De eerste bijeenkomst van de nascholing door bureau Wolters heeft plaatsgevonden. We hebben geleerd dat we ons zelf onderzoeksvragen moeten stellen naast de
gegevens van de Cito. De taal/leesspecialist heeft samen met Pierre Wolters de toetsen van Nieuwsbegrip XL bekeken. Samen hebben ze afgesproken welke toetsen afgenomen
dienen te worden. Het is belangrijke om te weten welke toets de aangeboden leerstof toetst. 05-01-2021 Er heeft in november een bijeenkomst van de nascholing door bureau
Wolters plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van het analyseren van de toetsgegevens (Cito) 19-04-2021 Er hebben twee nascholingsbijeenkomsten door bureau
Wolters plaatsgevonden. In de eerste bijeenkomst hebben wij stilgestaan bij de ontstane achterstanden door de lockdown. We hebben de essentiële doelen vanuit SLO in beeld
gebracht. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn we dieper ingegaan op hoe wij nu verder gaan met de aanpak en invulling van begrijpend lezen/ luisteren. Dit onderwerp is ook in de
verschillende bouwen verder uitgediept. Vanuit hier starten we met het opstellen van het onderwijsplan begrijpend luisteren/lezen. 05-07-2021 Het team heeft dit jaar aan 4
nascholingsbijeenkomsten van het bureau Wolters deelgenomen. Drie van deze bijeenkomsten hebben online plaatsgevonden. Hierdoor heeft de nascholing niet tot de gewenste
diepgang geleid. De leerkrachten hebben meer inzicht gekregen in het aanbod van de lessen begrijpend lezen en luisteren. Zij zijn in staat om de juiste teksten te kiezen en de
tekst met de kinderen op verschillende manieren te verwerken.Het onderwijsplan begrijpend luisteren/lezen is nog niet afgerond. In het komende schooljaar gaan we verder met dit
verbeterpunt.
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Uitwerking GD2: Leraren en kinderen werken samen met de directe omgeving van de school

Thema PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied samenwerking met de directe omgeving van school

Huidige situatie + aanleiding Bij de start van het nieuwe schooljaar is het nieuwe pand beschikbaar. Er is vanuit school en de omgeving een grote
behoeften om te gaan samenwerken.

Gewenste situatie (doel) Ons doel is om kinderen te laten samenwerken met de ouderen uit de wijk. Wij willen de kinderen de kracht van de wijk
laten ontdekken. De kinderen mogen weer trots zijn op hun wijk. Daarnaast gaan de kinderen aan het werk met hun eigen
talenten. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld hout bewerken, schilderen, dans, toneelspelen etc. Wij zijn van plan om
exposities te houden en optredens te verzorgen voor de buurtbewoners.

Activiteiten (hoe) 1. activiteiten plannen met Ter Eyck, muziekvereniging etc.
2. groepsactiviteiten plannen
3. Rooster voor het gebruik maken

Consequenties organisatie 4 x een deel van de vergadering plannen van activiteiten inzet van de onderwijsassistent

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) directie, samenwerkingspartners, werkgroep cultuur en groepsleerkrachten

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten 2000

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Oktober teamvergadering Januari teamvergadering Juni Teamvergadering

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

30-10-2020 De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben samen met de bewoners van Ter Eijck en vrijwilligers van de wijk gewerkt aan het project Social Sofa. 05-01-2021
Bewoners uit de wijk hebben zich aangemeld, om te komen assisteren bij de diverse activiteiten in de Talententuin. We hebben een samenwerking met de Fanfare. Zij verzorgen
de naschoolse muzieklessen in de Talentuin. Er is een start gemaakt voor het opstarten van een samenwerking tussen de scholen in de Heerlen-Noord ( bs. Gerardus Majella, bs.
Frans Postma, bs MijnSpoor en bs de Ganzerik). Het doel is om een samenwerking m.b.t. passend onderwijs te creëren. 19-04-2021 Helaas hebben we moeten constateren, dat
de samenwerking met de wijk dit schooljaar geen doorgang meer gaat krijgen. Gezamenlijk is besloten verbeterpunt naar het volgend schooljaar te verschuiven. 28-06-2021 De
school was aanwezig bij de officiële opening van de Social Sofa. In het volgende schooljaar pakken we de samenwerking met Ter Eijck weer op.
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Uitwerking GD3: De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond
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Uitwerking GD4: De schoolleiding en de leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm

Thema PCA Organisatiebeleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond
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Uitwerking GD5: De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Thema PCA Kwaliteitszorg

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er hebben dit schooljaar twee grote en twee kleine schoolbesprekingen plaatsgevonden. Daarnaast hebben er per groep twee groepsbesprekingen plaatsgevonden. Vanuit deze
besprekingen zijn er interventies op groeps- en leerlingniveau afgesproken. De gegevens zijn verwerkt in de schoolscan NPO.
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Uitwerking GD6: De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

Thema PCA Kwaliteitszorg

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er hebben dit schooljaar twee grote en twee kleine schoolbesprekingen plaatsgevonden. Daarnaast hebben er per groep twee groepsbesprekingen plaatsgevonden. Vanuit deze
besprekingen zijn er interventies op groeps- en leerlingniveau afgesproken. De gegevens zijn verwerkt in de schoolscan NPO.
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Uitwerking GD7: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Thema PCA Kwaliteitszorg

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Dit schooljaar heeft er tijdens de bovenbouwoverleggen overleg plaatsgevonden over de voorlopige schooladviezen in groep 6 en 7. De eindadviezen van groep 8 zijn ook
besproken in deze overleggen. Er hebben in dit schooljaar 3 intervisie momenten plaatsgevonden. Tijdens deze intervisie momenten werd een casus door een teamlid ingebracht.
Alle deelnemers (collega's, specialisten) bekijken de casus. Dit doen we door het gebruik van o.a. de incidentmethode.
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Uitwerking KD1: Er is een duidelijk beleid op cultuureducatie. Internationalisering is hier een onderdeel van.

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Cultuur

Gewenste situatie (doel) School heeft een cultuurbeleidsplan passend bij de behoeften van de leerlingen en de omgeving

Activiteiten (hoe) teambijeenkomsten gesprekken met Leerlingenraad gesprekken met Stakeholders bijeenkomsten van PIT Cultuurwijzer
bijwonen. plannen van culturele activiteiten voor de groepen 1 t/m 8

Betrokkenen (wie) icc-er en directie en pit

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICC-er en Directie

Omschrijving kosten €3800.00

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

30-10-2020 Vanwege Covid-19 zijn alle culturele activiteiten, die buitenshuis plaatsvinden geannuleerd. (bezoeken aan Theater en Musea). 05-07-2021 De ontwikkelingen op het
gebied van Cultuur hebben geen doorgang gevonden vanwege de corona-maatregelen. In het komende schooljaar wordt de samenwerking met Pitt weer opgepakt. De geplande
activiteiten worden doorgeschoven naar het komende schooljaar.
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Uitwerking KD2: De schoolorganisatie en het pedagogisch handelen van de leerkrachten zijn toegespitst op kinderen met ASS

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Begeleiding van de kinderen met ASS (structuurbehoevende kinderen)

Huidige situatie + aanleiding In onze school zien we een groot aantal kinderen die gediagnosticeerd autisme hebben. Daarnaast zien we veel
kinderen, die structuur behoevend zijn. We zien dat onze huidige manier van werken, voor een groot gedeelte
ondersteunt bij de ondersteuningsbehoeften van deze doelgroepen. In het kader van passend onderwijs is er een grote
bereidheid dit verder uit te diepen.

Gewenste situatie (doel) De school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van structuur behoevende kinderen.

Activiteiten (hoe) scholing van de gedragsspecialisten 3 Teamvergaderingen collegiale consultaties

Consequenties organisatie Inplannen van ambulante tijd voor de gedragsspecialisten

Betrokkenen (wie) directeur, ib-er, gedragsspecialisten, onderwijsadviseur (movare) en outreachende zorg en team van jan baptist

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie en IB-er

Omschrijving kosten Dit is nog niet duidelijk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) studiedag van 18 juni. met het gehele team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

05-01-2021 Door de Corona-maatregelen hebben de geplande activiteiten nog niet plaatsgevonden. Een belangrijke reden is, dat alle bijeenkomsten online moeten plaatsvinden.
De teamleden geven aan, dat dit erg vermoeiend is. De agenda's worden o.a. hierdoor zoveel mogelijk aangepast. Alle aangeboden scholing vindt daarnaast ook online plaats. Dit
is de reden, waarom de specialisten hier niet aan hebben deelgenomen. 19-04-2021 We hebben tijdens de laatste verplichte teamvergadering afgesproken, dat we dit verbeterpunt
naar het komend schooljaar verplaatsen.
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Uitwerking KD3: Leraren, ouders en kinderen werken samen aan de ontwikkeling van het rapportfolio rapportfolio

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied rapportfolio

Gewenste situatie (doel) De rapportfolio's van de kinderen zijn kindgericht. Zij geven een duidelijk beeld van de groei in de ontwikkeling van het
kind. Het rapportfolio is een groeidocument.

Activiteiten (hoe) 1. bijeenkomsten van de werkgroep (uitbreiden en bijstellen van de rapportfolio's)
2. werktijd voor de leerlingen inplannen
3. tijd en ruimte inplannen op 3 teambijeenkomsten
4. evaluatiemomenten plannen met ouders
5. evaluatiemomenten plannen met de leerlingenraad

Betrokkenen (wie) team, ouders, kinderen en directie en werkgroep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) werkgroep

Omschrijving kosten €500.00

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

30-10-2020 De rapportfolio's hebben twee keer op de agenda van de teambijeenkomst en één keer op de agenda van de leerlingenraad gestaan. E zijn kleine aanpassingen
geweest. De kinderen werken vanaf de start van het schooljaar aan hun eigen rapportfolio. 06-07-2021 Het is wegens de corona-maatregelen niet gelukt om de inloopmomenten
met ouders te organiseren. Ook de evaluatiemomenten met de ouders hebben niet plaatsgevonden. De leerlingenraad is wel betrokken geweest bij de evaluatie. De aanvullingen
en opmerkingen zijn in de werkgroep rapporten besproken en daar waar nodig zijn aanpassingen gedaan. In gezamenlijk overleg is besloten, dit verbeterpunt door te schuiven
naar het volgende schooljaar.

Uitwerking KD4: De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij in een portfolio

Thema PCA Personeelsbeleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing
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Uitwerking KD5: De ouders en school werken toe naar educatief partnerschap

Thema PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Schoolklimaat

Huidige situatie + aanleiding Sinds het schooljaar 2018-2019 maken we gebruik van de startgesprekken en communcatieplannen. We zien dat er een
positieve verandering is in de samenwerking tussen ouders en school.

Gewenste situatie (doel) Op onze school zijn ouders educatieve partners

Activiteiten (hoe) 1. Communicatieplan
2. Startgesprekken
3. Infobijeenkomsten
4. opstarten van het ouderpanel

Consequenties organisatie 1. inplannen van bijeenkomsten met ouders/ specialisten/leerkrachten/directie
2. inplannen van onderwerpen op agenda van de teambijeenkomsten

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) ouders, directie en teamleden en mr

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 18 juni (studiemiddag) Het gehele team is hierbij aanwezig Tijdens de MR-vergadering in mei.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

30-10-2020 Gezien de maatregelen van het rivm i.v.m. Covid-19 hebben we de fysieke oudercontacten moeten beperken. Hierdoor heeft de geplande nieuwjaarsreceptie geen
doorgang gehad. De startgesprekken hebben allemaal fysiek plaatsgevonden. We hebben dit gedaan, omdat dit voor ons de belangrijkste gesprekken van het jaar vinden. De
overige gesprekken vinden via teams of telefonisch plaats. Indien dit voor de ouders niet mogelijk is of gezien de aard van het gesprek maken we een uitzondering. 05-01-2021 We
zien, ondanks de Corona-maatregelen, een grote betrokkenheid bij een groot aantal van de ouders. We hebben nog geen stappen kunnen ondernemen tot het opstarten van een
ouderpanel en het organiseren van bijeenkomsten. 19-04-2021 Tijdens de laatste verplichte teamvergadering hebben we afgesproken, dat we dit onderwerp naar het volgende
schooljaar verplaatsen. Op dit moment is het niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten voor de ouderpanels te organiseren. We zijn van mening dat dit wel van belang is om op de
juiste manier met ouderpanels te gaan starten. De oudergesprekken hebben allemaal volgens het communicatieplan via Teams of telefonisch plaatsgevonden. 05-07-2021 De
voorgenomen activiteiten worden doorgeschoven naar het komende schooljaar.
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Uitwerking KD6: De school intensiveert de samenwerking met de voorschoolse opvang. VVE

Thema PCA Organisatiebeleid

Gewenste situatie (doel) De school heeft een goede samenwerking met de voorschoolse opvang (Peuteropvang Pip en kinderopvang Villa Fun).
De samenwerking is vooral gericht op de betrokkenheid van ouders en de taalontwikkeling van de kinderen.

Activiteiten (hoe) deelnemen aan 3 koppeloverleggen
opleiding VVE
bijeenkomsten plannen voor VVE Thuis
deelname aan het reflectief practicum
afstemming van de activiteiten tussen school en de voorschoolse opvang

Betrokkenen (wie) directeur, leerkrachten groep 1 en leidsters peuteropvang en kinderopvang en ib-er

Plan periode wk

Eigenaar (wie) leerkrachten groep 1 en IB-er

Omschrijving kosten ?

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

29-10-2020 Door Covid-19 heeft het reflectief practicum geen doorgang kunnen vinden. Peuterspeelzaal Werk heeft het on hold gezet. 05-01-2021 Er zijn dit schooljaar 5
koppeloverleggen gepland. Hier hebben er inmiddels 2 online van plaatsgevonden. Er is een concept beleidsplan VVE opgesteld. 19-04-2021 De geplande gezamenlijke
activiteiten met de groepen 1 van de basisschool en de peuteropvang hebben vanwege de corona-maatregelen geen doorgang gevonden. Er is wederom een aanvraag voor VVE-
thuis ingediend. 05-07-2021 Vanuit de gemeente en Movare hebben we dit jaar geen financiële bijdrage ontvangen voor VVE-thuis. De aanvraag voor het komende schooljaar is
ingediend.

Uitwerking KD7: De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond
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Uitwerking KD8: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitwerking KD9: Het onderwijs is gericht op kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Betrokkenen (wie) werkgroep burgerschap

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitwerking KD10: De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

05-07-2021 Dit schooljaar hebben er twee grote en twee kleine schoolbesprekingen gehad. Vanwege de lockdown hebben de besprekingen een ander karakter gekregen. We
hebben grotendeels ingezoomd op groep- en kindniveau. Uit de besprekingen zijn interventies op school-, groep- en kindniveau afgesproken.

Uitwerking KD11: De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof

Thema PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Betrokkenen (wie) teamleden en ib-er en directeur

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

05-07-2021 In de eerste helft van het schooljaar hebben er meerder flitsbezoeken door de directie in de groepen plaatsgevonden. Tijdens deze bezoeken werd o.a. gekeken naar
de instructiemomenten. Na de bezoeken hebben er indien nodig reflecterende gesprekken plaatsgevonden. Nadat de school in december in lockdown is gegaan, hebben er geen
klasbezoeken meer plaatsgevonden.

Uitwerking KD12: De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag

Thema PCA Organisatiebeleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitwerking KD13: De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op

Thema PCA Organisatiebeleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Uitwerking KD14: De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen pesten

Thema PCA Organisatiebeleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten 29-10-2020 De aandachtsfunctionaris heeft de scholing aandachtsfunctionaris
Kindermishandeling bij het Livac gevolgd. 05-01-2021 De leerkrachten van de groepen 3
t/m 8 hebben een e-learning van executieve functies gevolgd. 01-07-2021 De directeur
heeft de nascholing 'Leiding geven aan veranderprocessen' gevolgd. Verschillende
leerkrachten hebben diverse workshop (burgerschap, lezen, effectief rekenonderwijs,
Parnasyss etc.) aangeboden door Movare gevolgd. Het gehele team heeft de nascholing
'Begrijpend luisteren/ lezen gevolgd. Meerdere leerkrachten hebben individuele
nascholing gevolgd. Helaas was het dit jaar niet mogelijk om de opgedane kennis met
elkaar te delen, omdat alle teambijeenkomsten online plaatsvonden.

Master EN Laura
Mullerij

schooljaar 2020-
2021

Fontys geen

Begrijpend lezen/luisteren
gecombineerd met
woordenschatonderwijs

het
team

9-9-2020, 12-11-
2020, 04-03-2021,
01-04-2021

Bureau
Wolters

?

In relatie staan met de
omgeving

Chantal
Pastoor

van september t/m
januari

Bureau
Wolters

€ 850.00
(nascholing
directie)

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten 05-07-2021 De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben het tevredenheidsonderzoek
van Vensters PO ingevuld. Zij geven de school een 8.3. De ouders hebben het
tevredenheidsonderzoek van Vensters PO ingevuld. Zij geven de school een 7.7. Er
hebben slechts 71 ouders de vragenlijst ingevuld.

Vragenlijst voor leerlingen groep 6 t/m 8 Directie januari 2021 t/m april 2021 0

vragenlijst ouders Directie januari 2021 t/m april 2021 0

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten 05-01-2021 Er is contact met de gemeente geweest i.v.m. de omheining van de
speelplaats. Er is nog geen oplossing gevonden. 05-07-2021 De omheining van de
speelplaats is nog niet verhoogd. De klaslokalen worden de volgend jaar op een
chronologische manier ingericht. Het meubilair is niet aangeschaft. Wel komt er een
verrijdbaar bord in het kleinste lokaal.

actualiseren van de website ICT-ers
en
directie

september,
januari en
juni

€250.00

verhogen van de omheining van de
speelplaats

gemeente
en
directie

oktober
2020

?

De groepen over de klassen verdelen met
daarbij als aandachtspunt, dat de groepen
niet meer ieder jaar van lokaal wisselen

MT november
2020

meenemen in de
begroting van
schooljaar 2021-
2022 €5000.00
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Het binnenklimaat blijft een aandachtspunt De omheining
van de speelplaats

TSO-BSO De BSO wordt verzorgd door Humankind

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 6 x bijeen.

Overig Mogelijk krijgen we in dit schooljaar een interne audit Er is dit jaar geen interne audit geweest.
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