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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): 1,2 fte 
leerkrachten:12.73 fte (13.43 fte of 13.63 fte) 
Onderwijsassistenten: 1.4 fte (NPO) 
Vervanging 0.8 fte (leerkrachtondersteuner) 
Mogelijk een uitbreiding van 0.2 fte aan leerkracht en inzet
van 2 pedagogisch medewerkers vanuit de NPO-middelen.

Groepen Groepen: 1A, 1B, 1C, 2, ( 3A,3B) 4, 5, 6, 7, 8A, 8B

Functies [namen / taken] Directeur; Chantal Pastoor 
IB-er; Monique Michiels 
Leesspecialist; Nadja Keulers 
Rekenspecialist; Jolanda Korver 
Gedragsspecialist; Lieke Thomas 
Specialist Het Jonge Kind; Laura Mullerij 
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 
Inzet van de middelen van het Nationaal Onderwijsplan

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

Opbrengsten [beleidsvoornemens] De doorlopende leerlijn begrijpend lezen/begrijpend
luisteren 
Het doorgroeien naar educatief partnerschap met ouders 
Het optimaal gebruiken van Parnasyss 
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Het versterken van het rekenonderwijs d.m.v. het invoeren
van de het EDI model 
Het samenwerken aan Passend onderwijs met de
buurtscholen 
NPO (nationaal onderwijs plan)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

35 29 35 32 28 23 30 51 263

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 18 (2 mannen en 16 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 3

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 6

Aantal geplande FG's 21 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 2 Aantal uitgevoerde BG's

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

Thema Actiepunt Omvang

GD1 PCA Onderwijskundig
beleid

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

GD2 PCA Onderwijskundig
beleid

De vakken wo, techniek, expressie en muziek zijn geïntegreerd groot

GD3 PCA Onderwijskundig
beleid

Rekenen groot

GD4 PCA Organisatiebeleid Leraren en kinderen werken samen met de directe omgeving van de school groot

GD5 PCA Onderwijskundig
beleid

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

GD6 PCA Kwaliteitszorg De school pleegt systematisch kwaliteitszorg groot

GD7 PCA Kwaliteitszorg De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs groot

GD8 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

Burgerschap klein

KD4 PCA Onderwijskundig
beleid

Het bevorderen van gezond gedrag bij de leerlingen. klein

KD5 PCA Onderwijskundig
beleid

Schrijfonderwijs klein

KD6 PCA Organisatiebeleid De ouders en school werken toe naar educatief partnerschap klein

KD7 PCA Organisatiebeleid De school intensiveert de samenwerking met de voorschoolse opvang. VVE klein

KD8 PCA Basiskwaliteit Invoeren nieuwe verkeersmethode klein

KD9 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen klein
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KD10 PCA Onderwijskundig
beleid

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

KD11 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling klein

KD12 PCA Onderwijskundig
beleid

De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof klein

KD13 PCA Organisatiebeleid De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag

klein

KD14 PCA Organisatiebeleid De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op klein

KD15 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 2022 - 2023 7



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

Hoofdstuk / paragraaf 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. We zien in dat er in de groepen 3 en 4 achterstanden bij het technisch lezen zijn
ontstaan. Kinderen moeten een goed technisch leesniveau hebben om goed te kunnen begrijpen wat ze lezen.

Gewenste situatie (doel) De school heeft een doorlopende leerlijn voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren. We maken gebruik van rijke
teksten in de groepen 1 t/m 8. Het technisch leesniveau van de kinderen is voldoende tot goed.

Activiteiten (hoe) verdieping in rijke teksten
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
extra ondersteuning en interventies door de inzet van extra leerkrachten op het gebied van technisch lezen

Consequenties organisatie samenstelling van een werkgroep begrijpend lezen/begrijpend luisteren. Van elke bouw neemt één leerkracht
deel aan deze werkgroep
studiemiddagen in het teken van de nascholing
4 teambijeenkomsten op de agenda
Inroosteren van extra leestijd
inzet van extra leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
organiseren van klassenconsultaties.

Consequenties scholing Het hele team volgt de nascholing. De collega's, die het komende schooljaar met pensioen gaan, zijn niet verplicht de
nascholing te volgen.

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

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Ib-er, leesspecialisten, directie

Kosten €4500.00

Omschrijving kosten betaling van de nascholing Aanschaf van ondersteunend materiaal (boeken etc.)

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

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de grote schoolbespreking in september 2022 en maart 2023 We bekijken de resultaten op achtereenvolgens
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school-, groep- en kindniveau. Het hele team is hierbij betrokken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: De vakken wo, techniek, expressie en muziek zijn geïntegreerd

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Gezien de vele verbeterpunten die nog niet afgerond zijn, nemen we dit verbeterpunt op in het schoolplan 2024-2029
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Uitwerking GD3: Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding In het schooljaar 2021-2022 zijn we in de tweede helft van het jaar gestart met de nascholing rekenen. Deze wordt
gegeven vanuit Edux. Het team heeft kennis gemaakt met het instructiemodel EDI (effectieve directe instructie). Dit
schooljaar diepen we het rekenonderwijs verder uit en gaan we het instructiemodel eigen maken.

Gewenste situatie (doel) Rekenonderwijs verbeteren, leerkrachten doelmatiger en efficiënter maken in rekendidactiek. Uitbreiden inhoudelijke
kennis (leerlijnen, didactiek) en vaardigheden

Schoolbrede rekenresultaten over twee jaar verbeteren (gestelde (school)normpercentage 1F en 1S/2F behalen)

Activiteiten (hoe) nascholing van het team
opleiden van een nieuwe rekenspecialist
bekijken en aanpassen van ons onderwijsplan rekenen
analyseren van onze rekenmethode.
het aanschaffen van de methode Rekenroute voor de groepen 3 t/m 8

Consequenties organisatie studiemiddagen inplannen met het thema rekenen
4 keer op teamvergadering
collegiale klassenconsultaties inplannen

Consequenties scholing 1 studiemiddag

Betrokkenen (wie) ib-er en rekenspecialist en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie

Kosten De kosten zijn reeds berekend in het schooljaar 2021-2022

Omschrijving kosten Kosten Teamscholing Kosten opleiding rekenspecialist

Meetbaar resultaat De kinderen behalen de einddoelen 1F/1S

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In de teambijeenkomst van juni 2023 Terugkoppeling met alle teamleden en onderwijsadviseur

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Leraren en kinderen werken samen met de directe omgeving van de school

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied samenwerking met de directe omgeving van school

Huidige situatie + aanleiding Wij hebben de talententuin tot onze beschikking. 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 van de talententuin 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 €2000,00

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

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: De school pleegt systematisch kwaliteitszorg

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD7: De school heeft zicht op de kwaliteit van het onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD8: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Er is een duidelijk beleid op cultuureducatie. Internationalisering is hier een onderdeel van.

Hoofdstuk / paragraaf 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, Plannen van schoolprojecten,

Betrokkenen (wie) icc-er en directie en pit

Plan periode wk

Eigenaar (wie) icc-er en directie

Omschrijving kosten €3800.00

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: De schoolorganisatie en het pedagogisch handelen van de leerkrachten zijn toegespitst op kinderen met ASS

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Betrokkenen (wie) directeur, ib-er, gedragsspecialisten en onderwijsadviseur (movare)

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD3: Burgerschap

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Burgerschap

Gewenste situatie (doel) De school heeft een beeld over hoe burgerschap op onze school wordt vormgegeven.Er is een onderwijsplan
burgerschap.

Activiteiten (hoe) Het borgen van het onderwijsplan
Het plannen van schoolbrede activiteiten
Inroosteren op teamvergadering
Bespreken in de leerlingenraad
Bespreken in het het ouderpanel

Betrokkenen (wie) werkgroep, team en leerlingenraad en ouders

Plan periode wk

Eigenaar (wie) werkgroep

Omschrijving kosten geen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD4: Het bevorderen van gezond gedrag bij de leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Gezond gedrag

Gewenste situatie (doel) De kinderen weten wat gezonde voeding is en bewegen gedurende de dag. De kinderen hebben een gezond
lichaamsgewicht.

Activiteiten (hoe) inzetten van pauzesport
het aanbieden van naschools sportaanbod
het aanbieden van gezonde voeding (schoolfruit, schoolontbijt etc.)
het geven van lessen over gezonde voeding

Betrokkenen (wie) vakdocent gym, team, leerlingenraad en ouders, gemeente (jogg) en jeugdarts

Plan periode wk

Eigenaar (wie) vakdocent gym en coördinator JOGG

Omschrijving kosten Nog niet bekend

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: Schrijfonderwijs

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Schrijven

Gewenste situatie (doel) Achterstand op (schrijf)motorisch gebied bij de huidige middenbouwgroepen (3-4-5) verkleinen. In de onderbouw (1 t/m 4)
preventief werken om (schrijf)motorische problematiek op casusniveau te verkleinen. Verwacht resultaat -Enkelvoudige
(schrijf)motorische moeilijkheden, ontstaan tijdens schoolsluitingen, worden opgelost. -Aantal leerlingen met
enkelvoudige (schrijf)motorische moeilijkheden in groep 3 en 4 is kleiner door de preventieve aanpak in de onderbouw.

Activiteiten (hoe) Motorische (schrijf)ondersteuning in de onderbouwgroepen op groeps- en schoolniveau.
Samenwerking/inzet van ergotherapeut en/of Adelante

Betrokkenen (wie) ib-er en adelante en ergotherapeute en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB-er

Omschrijving kosten €2000.00 (NPO-middelen)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD6: De ouders en school werken toe naar educatief partnerschap

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Resultaatgebied Schoolklimaat

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

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

Betrokkenen (wie) ouders, directie en teamleden en mr

Plan periode wk

Eigenaar (wie) directie

Omschrijving kosten nihil

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD7: De school intensiveert de samenwerking met de voorschoolse opvang. VVE

Hoofdstuk / paragraaf 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 ?
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD8: Invoeren nieuwe verkeersmethode

Werkgroep werkgroep verkeer

Hoofdstuk / paragraaf PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied verkeer

Gewenste situatie (doel) Alle groepen gebruiken de verkeersmethode Let's Go op een doelmatige manier

Activiteiten (hoe) 1.Lesactiviteiten 2 teamvergaderingen 3. mogelijk collegiale lconsultaties

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) werkgroep

Kosten 2500

Omschrijving kosten aanschaf van de materialen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD9: De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD10: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD11: De leraren vergelijken de behaalde resultaten met de verwachte ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD12: De leraar zorgt voor een heldere uitleg van de leerstof

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Gerelateerde verbeterpunten

Betrokkenen (wie) teamleden en ib-er en directeur

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD13: De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de schooldag

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD14: De schoolleiding en de leraren treden zo nodig snel en adequaat op

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD15: De school heeft een aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen pesten

Hoofdstuk / paragraaf PCA Organisatiebeleid

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

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

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

rekenen het gehele
team

september/oktober Edux De
kosten
zijn reeds
verwerkt
in 2021-
2022

begrijpend lezen 'Door lezen
de wereld ontmoeten'.

Team gedurende het
hele schooljaar

Linda
Vaessen

nog
onbekend

scholing rekenspecialist Jolanda
Körver

? ? ?

duo opleiding directie en IB Monique
Michiels en
Chantal
Pastoor

? ? €3600,00

individuele scholing, die
passend is voor de
leerkracht/onderwijsassistent

individuele
leerkrachten

gedurende het
schooljaar

max 250
euro p.p.

nascholing IB Monique
Michiels

gedurende het
schooljaar 2022-
2023

Bureau
Wolters

nog niet
bekend

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

tevredenheidsonderzoek leerlingen
vensters PO

leerlingen van groep 6
t/m 8

februari-
april

0

tevredenheidonderzoek ouders vensters
PO

ouders februari -
april

0
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

tevredenheidsonderzoek ouders vensters PO directie januari- april 0

tevredenheidonderzoek leerlingen vensters PO directie januari-april 0

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

maken van het
schoolplan 2023-2027

Directeur/ IB-
er/Team/Leerlingen/Ouders

gedurende het hele
schooljaar

€200.00
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De omheining van de speelplaats De speelplaats gaat de
gemeente herbestraten.

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 Samenwerking met de buurtscholen Samenwerking met de
stakeholders Huisvesting van RID in onze school
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